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A legújabb fejlesztéseink, műszaki 
tájékoztatás és céges hírek dióhéjban… 
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ÚJ – BIO-LEBOMLÓ PP, HDPE

ITT AZ ÚJ VONAL: BIO-LEBOMLÓ PP and HDPE TERMÉKEK.

Küldetésünk, hogy elkötelezzük magunkat a műanyagok által világszerte okozott környezetszennyezés csökkentésének elősegítése

mellett.

Mivel a műanyag-fogyasztás évente növekszik, a műanyag hulladékok mennyisége és annak környezeti hatása is növekszik. Cégünk

arra törekszik, hogy fokozza a környezetbarát, a biológiailag lebomló műanyagok ismeretségét és a fenntarthatóságát, hogy segítse

ezen hulladékok csökkentését most és a jövőben egy tisztább, kevésbé szennyezett bolygó számára.

Megértjük a hagyományos műanyag hulladékoknak a Földünkre gyakorolt hatását. A hulladéklerakók feltöltése, a szárazföldi-, és

tengeri környezetünk szennyezése, mind katalizátorként szolgál egy egészségtelen élet kialakulásához világszerte. Mindannyiunknak

felelősségteljes hozzáállást kell tanúsítanunk annak érdekében, hogy a műanyag hulladékot megfelelően hasznosítsák újra, vagy

kezeljék.

Cégünk szoros együttműködésre törekszik globális partnerhálózatunkkal, hogy bolygónk és a fenntarthatóbb élet számára jobb

termékeket állítson elő.
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NEW – BIO-LEBOMLÓ PP, HDPE

Legújabb termékeink! 

Folyamatosan lépést próbálunk tartani ügyfeleink

igényeivel. A meglévő PP és HDPE termékeinket is

tudjuk bio-lebomló alapanyagból gyártani.

Amennyiben bármilyen elképzelése, ötlete van, keresse

bizalommal kollégáinkat!
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ÚJ – PIPETTA GARANCIAZÁRRAL

ID:               Pipetta garanciazárral
Anyaga:   PP
Nyakméret: DIN18
Szín:       fehér / natúr / fekete
MOQ: 5 000 db

Adagoló kapacitás
Egy csepp: 0,05 ml
Egy összenyomás ~ 18 csepp
Pipetta végén lyukátmérő: 1,8 mm

Ajánlatkérésért forduljon bizalommal kollégáinkhoz!
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ÚJ – CELSDOSE

Hengeres ampullák továbbfejlesztett letörhető kupakkal. 

Gyógyszerészeti alkalmazásokra minősített (EU és FDA).

Táplálékkiegészítő termékekhez minősített.

Kozmetikai alkalmazásokra minősített.

Sterilizálásra alkalmas, legfeljebb 126 °C 11 percen keresztül.

Ideális folyadék, vagy por, illetve granulátum állagú anyagokhoz.

Egyszerűen kezelhető, használható és újra hasznosítható.

Kis mennyiségekhez, kézi vagy félautomata töltő módszerekhez is jól adaptálható.

Előkészítve a nagyobb mennyiségi igényeknek megfelelő „PLUG-IN” töltési megoldásokhoz.

ID:                   Celsdose

Anyaga:          PP

Méret:            5, 10 ml

Technológia: Tiszta térben történő fröccsöntés

Reméljük, sikerült felkelteni érdeklődését, és örömmel várjuk konzultációnkra!



ÚJ - LENTILLE

kozmetikai flakon after shave-hez vagy 
balzsamhoz

ID:            Lentille

Anyaga:   PET-P vagy R-PET

Méret:     80 és 100 ml

Alakzat:   ovális és lapos

Nyak standard: egyedi 20 mm

Alap színek: víztiszta, fekete, fehér, barna, kék, zöld 

Egyéb színek igény szerint elérhetőek.

Kiegészítő: hozzá menetes tartozó kupak + szűkítő betét

A kupak tetején tetszőleges logó vagy márkanév gravírozás 

elhelyezhető, az Ön termékének, egyéni arculatának megfelelően.

Érdeklődés esetén, várjuk felmerülő igényeiket!
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SALE – AIRLESS FLAKON 

ID:               Airless flakon

Anyaga:   PP

Átmérő: DIN32

Szín:       fehér ezüst prégcsíkkal

MOQ: kis mennyiségben raktárról, azonnal

Érdeklődés esetén, keresse bizalommal kollégáinkat!
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Kollégáink örömmel segítenek akár ajánlatkérésről, mintakérésről vagy műszaki 
kérdésekről is legyen szó!

Bézi Zsuzsa Nagy Gábor
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