Informacja prasowa
Cartonplast Group inwestuje w swój polski oddział w Mysłowicach
Efektywność kosztów oraz troska o środowisko dzięki przekładkom transportowym
Cartonplast
Dietzenbach, Germany, 16. październik 2019 - Cartonplast Group is investing in the
Polish service centre location in Mysłowice.
Firma Cartonplast Polska została powołana do życia w 1998 roku jako jedna z firm koncernu
Cartonplast Group. Grupa Cartonplast jest obecna w 17 lokalizacjach na całym świecie –
jedną z nich jest zakład w Mysłowicach, na skrzyżowaniu największych na południu traktów
drogowych A4 i S1, przy paneuropejskim korytarzu transportowym. Jest to idealny punkt dla
obsługi rynku polskiego oraz całej wschodniej Europy.
Zastosowana tu technologia jest szyta na miarę lokalnych potrzeb klientów i koncentruje się
na wzroście rynku polskiego i Europy Wschodniej oraz na optymalizacji procesów przemysłu
opakowań szklanych i metalowych, aby całkowicie zabezpieczyć transportowany produkt.
Każdego roku, na powierzchni produkcyjnej ok. 3 400 m2, dostarcza się klientom 10
milionów przekładek, zbieranych z rynku, kontrolowanych, sortowanych i po czyszczeniu i
sterylizacji wysyłanych z powrotem do odbiorców. Nowoczesny zakład wyposażony jest w
infrastrukturę logistyczną, a wszystkie przekładki, począwszy od ich zwrotu po redystrybucję
do huty szkła, są procesowane i magazynowane w centrum serwisowym.
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie i zwiększoną liczbę klientów, na przełomie lutego i
marca 2019 r. zainstalowano drugą, nowoczesną i automatyczną linię myjącą "Mart 10000”.
Zwiększyła ona wydajność czyszczenia przekładek plastikowych z 10 do 14 milionów w skali
roku. W celu zwiększenia neutralności ekologicznej procesu, na początku przyszłego roku
system myjący zostanie wyposażony w najnowocześniejszy, automatyczny system
neutralizacji zużytej wody. Biuro ds. kontroli jakości oraz laboratorium znajdują się na hali
produkcyjnej, aby w sposób ciągły nadzorować proces oraz zapewnić najwyższe standardy
wyrobu końcowego.
"Korzystając z dotychczasowych rozwiązań w naszym polskim centrum serwisowym
osiągnęliśmy limit naszych możliwości w zakresie mycia i serwisowania przekładek”- mówi
Marek Kapusta, dyrektor zarządzający Cartonplast Polska." "Instalując drugą linię myjącą,
zwiększyliśmy roczną wydajność czyszczenia do 14 milionów przekładek i jednocześnie
podnieśliśmy poziom jakości usług dla naszych klientów”- dodaje Michael Heikenfeld,
dyrektor sprzedaży i dyrektor zarządzający Cartonplast Group.
Rosnąca tendencja do korzystania z outsourcingu procesów i działania na rzecz
zrównoważonego
rozwoju.
Firma korzysta z globalnego trendu do korzystania z outsourcingu procesów i działań na
rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Klienci nie muszą już
posiadać własnych zapasów przekładek transportowych, a przestrzeń magazynowa się
uwalnia, gdy przekładki krążą w zamkniętym systemie CPL.
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W porównaniu z przekładkami z tektury, plastikowe są bardziej higieniczne, ekologiczne,
bezpieczniejsze w transporcie oraz - ze względu na możliwość ponownego użycia i brak
konieczności ich zakupu - bardziej opłacalne. W nadchodzących latach Cartonplast planuje
dalszy dynamiczny rozwój a asortyment produktów zostanie rozszerzony - na przykład
poprzez produkcję i wynajem palet plastikowych, dostosowanych do potrzeb klientów specjalnie dla przemysłu produkcji opakowań szklanych.
Cartonplast mówi wszystkimi językami – film w języku polskim, objaśniający zasady
działania systemu pool
W animowanym filmie wideo prosto wyjaśniamy temat outsourcingu procesów na podstawie
naszego systemu „Pool” . Film pokazuje w jaki sposób producenci opakowań i rozlewnie
czerpią korzyści z naszego systemu, co powoduje, że obniża on koszty, chroni środowisko i
przynosi obopólne korzyści. Aby udostępnić wideo dla międzynarodowej publiczności,
dostępna jest również wersja angielska, francuska, portugalska i brazylijska.
Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do polskiej wersji filmu.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Cartonplast Group na adres poczty
elektronicznej: info@cartonplast.com lub kontakt z Michael Heikenfeld, dyrektorem ds.
sprzedaży i dyrektorem zarządzającym Cartonplast Group,
michael.heikenfeld@cartonplast.com.

O Grupie Cartonplast
Firma Cartonplast została założona w 1985 roku, a jej siedziba główna znajduje się w Dietzenbach w
Niemczech. Przekładki firmy CPL są wykorzystywane do transportu szkła, puszek i pojemników PET
w ponad 130 zakładach produkcyjnych w 20 krajach. Jako największy operator europejskiego systemu
pool przekładek wielokrotnego użytku na zasadzie wynajmu, CPL ma ściśle powiązaną sieć centrów
serwisowych. Jako pionier „zielonego” modelu biznesowego, firma dysponuje doświadczeniem ma
ponad 30-letnie doświadczenie w dostarczaniu, odbieraniu, sortowaniu i czyszczeniu, a także w
zarządzaniu materiałami transportowymi wielokrotnego użytku.
Ta przyjazna dla środowiska
koncepcja pracy pętli zamkniętej jest jednym z najbardziej udanych systemów „closed loop” w
Europie, z udziałem 7300 firm z branży napojowej, spożywczej , farmaceutycznej i kosmetycznej w 30
krajach. Ponad 45 milionów przekładek funkcjonuje obecnie w 17 centrach serwisowych Cartonplast
wykonując ponad 140 milionów cykli rocznie.
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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