Comunicado à Imprensa
Cartonplast Group investe em três centros de serviços em
diferentes localizações
Aumento Global de pedidos por soluções de embalagem de transporte
reutilizáveis, eficientes e sustentáveis
Dietzenbach, Alemanha, 12 de abril de 2019 - O Grupo Cartonplast (CPL) está
investindo em três centros de serviços: Dietzenbach (sede), Alemanha - Essen,
Alemanha - Figueira da Foz, Portugal.
Após três anos de construção na sua sede em Dietzenbach, na Alemanha, um
marco na história de 34 anos da empresa foi alcançado com a construção de um
centro de serviços ultramoderno. O Especialista em Embalagem de Transporte
Reutilizável, usa tecnologias inovadoras de limpeza para as placas de plástico
(PLPs) no novo centro de serviço, as quais são utilizadas em 20 países para o
transporte de recipientes de vidro, latas e PET para embalagem de bebidas,
alimentos, produtos farmacêuticos e indústrias de cosméticos. A area de produção
com aproximadamente 3.000 metros quadrados, corresponde à área de trabalho
existente para classificação, limpeza e reprocessamento dos PLPs reutilizáveis que
são fornecidos em regime de aluguer. A CPL está estabelecendo novos padrões de
nível de serviço como um dos principais especialistas em Transporte-EmbalagemOutsourcing para a indústria de fabricação de vasilhames, com um foco especial no
uso responsável dos recursos naturais. A empresa opera 17 centros de serviços em
todo o mundo, 15 dos quais na Europa.
"No antigo centro de serviços na nossa sede em Dietzenbach, na Alemanha,
atingimos os limites de capacidade de serviço para a indústria de fabricação de
vasilhames", disse o CEO Serkan Koray, que administra a CPL junto com Michael
Heikenfeld e Thomas Krausch. O centro de assistência técnica para o
reprocessamento de placas de plástico é um símbolo do nosso crescimento contínuo
e um marco adicional na história da empresa. ”
Na fábrica da CPL em Essen, Alemanha, o foco estava na reforma do armazém
externo. Após um incêndio em agosto de 2018, as operações foram deslocadas
para outros locais da CPL. A CPL utilizou com êxito a sua rede europeia e
assegurou o fornecimento regular aos clientes, apesar da perda de capacidade
limitada a curto prazo. Outros centros de serviços regionais da CPL na Alemanha e
na Holanda forneceram aos clientes afetados, PLPs para o transporte de
vasilhames. A operação de serviço para o processamento de PLPs em Essen foi
retomada e todos os clientes atendidos a partir deste local foram tidos em atenção e
acompanhados.
Centro de Serviços da CPL Portugal (Poolplaca) com 4.100 m2 - Expansão +
2.100 m2
História de crescimento: A história da “Poolplaca Portuguesa de Plásticos” começou
em 2001 na cidade portuguesa da Figueira da Foz. Após três anos de trabalho com
10 trabalhadores e uma linha de limpeza de PLP, a empresa decidiu instalar uma
segunda linha de lavagem em resposta à crescente demanda do mercado. Esta
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rápida expansão foi o resultado da substituição ambiental do papelão/platex por
PLP, combinado com o forte crescimento da capacidade de produção dentro do
setor Ibérico de fabricação de vidro em vasilhame.
Em 2006 e 2011, devido ao constante aumento na demanda do cliente, combinado
com níveis crescentes de requisitos de qualidade no mercado, houve um programa
de aumento de capacidade das máquinas de lavagem, traduzido numa tecnologia
mais evoluída em cada nova máquina, proporcionando melhores níveis de
qualidade. A etapa seguinte da empresa foi o processo de preparação para a
certificação ISO 9001: 2008 e, posteriormente, em 2014, a certificação ISO 22000,
para a qual estamos agora certificados em ambos os sistemas. “Hoje, após 18 anos
de crescimento contínuo, foi necessário expandir fisicamente as nossas instalações,
instalar uma nova linha de lavagem com novas tecnologias para aumentar ainda
mais a nossa capacidade de lavagem e, sempre no continuo melhoramento do
nosso processo de produção e nível de qualidade do serviço de Pool da CPL”,
afirma Jose Maria Carrasco, CEO da CPL Ibéria.
Como parte desta tendencia de melhoria contínua, na nova area de produção recem
construida com 4.100 m2, a CPL Portugal (Poolplaca) investiu numa nova linha de
lavagem que é das mais sofisticadas em termos de tecnologia do Grupo CPL. A
mesma inclui sistemas automaticos de inspeção e rejeição de Raios X.

Além da linha de produtos PLPs, o portfólio da CPL também inclui molduras de
topo (top frames) reutilizáveis e paletes de plástico - especialmente para a
indústria de recipientes de vidro. O espectro de serviços varia de soluções de
transporte integradas a serviços específicos para clientes individuais. Por favor,
encontre o serviço completo e a gama de produtos da CPL no nosso vídeo de
explicação sob este link.



Clique aqui para a apresentação da empresa CPL.
Foto, vídeo e material gráfico estão disponíveis aqui.

Para mais informações, entre em contato com Michael Heikenfeld, diretor de vendas
da CPL, michael.heikenfeld@cartonplast.com.

Sobre o Grupo Cartonplast
A CPL foi fundada em 1985 e sua sede é baseada em Dietzenbach, na Alemanha. Os PLPs da CPL são utilizados em mais de
130 locais de produção em 20 países para o transporte de recipientes de vidro, latas e PET para os engarrafadores. Como
maior operadora do Sistema Europeu de Pool de PLPs reutilizáveis em regime de locação, a CPL possui uma rede de centros
de serviços intimamente ligados. Como pioneiros de um modelo de negócios “ecológico”, a CPL tem mais de 30 anos de
experiência na entrega e recolha, classificação e limpeza, bem como no gerenciamento de produtos de transporte reutilizáveis.
Esse conceito ecologicamente correto de “pooling” em circuito fechado é um dos sistemas de outsourcing de maior sucesso na
Europa, com 7.300 participantes dos setores de bebidas, alimentos, produtos farmacêuticos e cosméticos em 30 países. 45
milhões de PLPs, atualmente em operação com mais de 140 milhões de ciclos por ano, são gerenciados em todo o mundo em
17 Centros de Serviços CPL.
Cartonplast Group GmbH
Marie-Curie-Straße 8
D-63128 Dietzenbach
Tel. +49 6074 8531-0
Mail: info@cartonplast.com
www.cartonplast.com
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