let us amaze you

Opakowania produkujemy od wielu lat.
Nie dla siebie przecież. Dla klientów.
Dla klientów z szerokim wachlarzem
potrzeb.

Opakowania i wyroby z tektur litych i falistych:
3-, 5-, i 7-warstwowych.

Niejedna sytuacja za nami. Produkujemy pudła białe, szare, z nadrukiem czy w nietypowym
kształcie – ale przede wszystkim EKO. Od przekładek przez opakowania zbiorcze do
innowacyjnych tekturowych rozwiązań jak kontenery tekturowe.
O czymkolwiek z tektury nie pomyślałeś, możemy to dla Ciebie zrobić.

DESIGN + ERGONOMIA + ZABEZPIECZENIE
Kuźnicza 19/5
60-241 Poznań
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+48 575 872 663
office@amazepack.pl

www.amazepack.pl
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kontenery
tekturowe

Starcie Tytanów =
Corebox® + Kontener F203 + Skrzynio-Paleta
Przesuwają granice możliwości w globalnym łańcuchu dostaw. Wykonane
z tektury litej i falistej dostosowane do konkretnego produktu i rodzaju transportu.
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opakowania
KASZEROWANE

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU + ZACHOWANY
ATRAKCYJNY WYGLĄD
W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW

Niska waga własna, wysoka wytrzymałość, innowacyjny design.

Powstają z połączenia standardowej tektury falistej z formatką papierową
zadrukowaną przy wykorzystaniu techniki offsetowej.

Zintegrowane stopki paletowe eliminują konieczność stosowania palet drewnianych
spełniając normy fitosanitarne ISPM15.

Zastosowanie dowolnej tektury falistej daje prawdziwe morze możliwości
dopasowania opakowania pod Twoje konkretne potrzeby.
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OKTABINY

KSZTAŁT GRANIASTOSŁUPA O OŚMIOKĄTNEJ
PODSTAWIE = RÓWNOMIERNE ROZŁOŻENIE OBCIĄŻEŃ
BOCZNYCH = MAKSYMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ
Z 5- i 7-warstwowej tektury o wysokiej gramaturze dla pełnego
zabezpieczenia przechowywania i transportu materiałów sypkich.
Służą także jako opakowanie zbiorcze.
Waga towarów pakowanych od 300 do aż 1500 kg.
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opakowania
STANDARDOWE

ŁATWOŚĆ WYBORU + DOSTOSOWANIE WYMIARÓW
+ MOŻLIWOŚĆ NADRUKU
Szeroki wybór pudeł klapowych, wsuwanych czy teleskopowych. Zobacz nasz
katalog opakowań FEFCO. Do pobrania na naszej stronie.
Produkujemy z tektur 3, 5 i 7 warstwowych tak by zoptymalizować
opakowania w całym łańcuchu dostaw.
Opakowania szyte lub klejone. Również z możliwością zastosowania obu tych
technik jednocześnie.
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przekładki
i kratownice

dlaczego
AMAZEPACK?
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Indywidualne
projekty
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Kompleksowa
obsługa

krótkie
i długie serie

ZABEZPIECZENIE + WZMOCNIONA OCHRONA +
SEPARACJA PRODUKTÓW
Pojedyncze produkty podczas transportu zabezpieczone przed wytarciem,
porysowaniem czy obtłuczeniem.
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Produkowane z tektury litej i falistej zapewnią bezpieczeństwo każdemu
rodzajowi towarów.

Szeroka paleta
towarów
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Szybki czas
realizacji
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Cały asortyment
w jednyM miejscu
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zapewnia
KOMPLEKSOWĄ
OBSŁUGĘ
DORADZTWO

Realizacja

Po co masz się męczyć,
skoro możemy pomóc?
Znamy się na temacie. Nie
wiesz nawet, jakie cuda
można stworzyć
z kartonu i tektury.

Nasza oferta to tylko wstęp
do naszych możliwości.
Potrzebujesz czegoś
niestandardowego? To
dobrze! Da się zrobić, i to
jak!

WYCENA
Potrzebna błyskawicznie?
Projekt się sypie lub szef
nalega? Działamy.
I dostarczamy.
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zobacz jak
pomożemy ci
obniżyć koszty
Po co płacić więcej niż trzeba za coś, co na Ciebie nie zarabia?
Nasze opakowania projektujemy pod konkretne produkty,
dzięki czemu są do nich idealnie dopasowane. W efekcie
Ty nie transportujesz powietrza, oszczędzasz miejsce
i redukujesz wagę ładunku - po prostu płacisz mniej.

zwiększyć sprzedaż
Ludzie kupują oczami, więc wykorzystaj świetny design, by
skierować ich spojrzenia na swoją markę. Przygotujemy
oryginalne projekty graficzne, które wyróżnią Twoje produkty
na sklepowych półkach, zwiększając ich sprzedaż. Kreatywnie
i skutecznie.

Dostawa
Na czas i pod drzwi. Tylko
i aż tyle. Doceni każdy, kto
miał kiedyś kłopot
z dostawcą. Twoje
opakowania dotrą do Ciebie
w zaledwie 5 dni
roboczych!

ograniczyć ryzyko
Tworząc opakowania, skupiamy się nie tylko na ich wyglądzie,
lecz także na skutecznej realizacji ich zadania, jakim jest
ochrona produktów. Dzięki idealnemu dopasowaniu Twoje
towary będą w pełni bezpieczne podczas transportu: bez
ryzyka uszkodzeń.
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www.amazepack.pl

