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RPC – THE ESSENTIAL INGREDIENT

BERRY + RPC: NAPRZÓD RAZEM
W dniu 1 lipca firma Berry Global Group, Inc. zakończyła proces przejęcia firmy RPC Group Plc.
RPC i Berry uzupełniają się wzajemnie w naturalny i synergiczny sposób, a połączenie naszych dwóch firm oznaczać będzie prawdziwą transformację.
Połączona spółka będzie w stanie zapewnić swoim klientom większą wartość globalną dzięki pogłębieniu wiedzy, innowacyjnym technologiom i
zwiększonemu zasięgowi geograficznemu.
„Zespół, technologie i produkty RPC robią na mnie nieustannie ogromne wrażenie” – powiedział Jean-Marc
Galvez, powołany niedawno na stanowisko prezesa międzynarodowego pionu opakowań konsumenckich w
Berry. „Cieszę się z możliwości dalszego rozwoju potencjału stworzonego przez RPC przez lata pracy i jestem
zaszczycony, mogąc kierować międzynarodowym pionem opakowań konsumenckich w Berry”.
Dzięki połączeniu firm Berry i RPC staliśmy się wiodącym dostawcą produktów specjalnie projektowanych i
jednym z największych na świecie producentów opakowań z tworzyw sztucznych. Pragniemy zapewnić, że
nasz wspólny personel będzie w dalszym ciągu koncentrował się na osiąganiu doskonałości operacyjnej oraz
zapewnianiu fachowej obsługi klienta i wysokiej jakości produktów odpowiednich do potrzeb odbiorców.
Działając razem:

O firmie Berry
Berry jest światowym dostawcą szerokiego asortymentu
innowacyjnych rozwiązań ochronnych z tworzyw
elastycznych, sztywnych i włóknin do zastosowań
konsumenckich i przemysłowych. Berry posiada około 135
zakładów produkcyjnych w 13 krajach, a siedziba firmy
znajduje się w Stanach Zjednoczonych w Evansville w
stanie Indiana.

z

będziemy dysponować załogą liczącą prawie 50.000 pracowników

z

wspólnie skupimy się na bezpieczeństwie, ochronie środowiska, jakości naszych produktów oraz
satysfakcji naszych klientów

z

położymy nacisk na edukowanie innych o zaletach tworzyw sztucznych

z

stworzymy szeroką i zróżnicowaną ofertę produktów i będziemy w stanie obsługiwać efektywnie zarówno
duże firmy międzynarodowe, jak i niewielkich klientów lokalnych

z

będziemy posiadać bezkonkurencyjny łańcuch dostaw

TACKI DLA FIRMY QUORN WSPIERAJĄ
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Tacki od RPC Bebo grają ważną rolę, pomagając firmie Quorn Foods w szeroko
nagłośnionej i bardzo udanej akcji mającej na celu eliminację ponad 297 ton czarnych
opakowań plastikowych z łańcucha dostaw.
RPC Bebo produkuje serię białych, nieprzezroczystych i
przystosowanych do recyklingu tacek PP do pakowania
produktów Quorn, w tym niektórych z najlepiej sprzedających
się artykułów, np. chłodzonej mielonki i kawałków Quorn.
Oprócz zmiany materiału przedsiębiorstwo RPC Bebo
pracowało także nad dalszym zmniejszeniem wagi tacek.
Umożliwiło to cenną dodatkową oszczędność materiału,
zachowując przy tym trwałość, solidność i funkcjonalność, które
zapewniają skuteczną ochronę produktu w całym łańcuchu
dostaw oraz łatwość użytkowania konsumentom w domu.

dokonać tak pozytywnej zmiany w kierunku lepszego profilu
ekologicznego naszych produktów”.
Quorn Foods jest światowym liderem rynku zdrowego białka
produkowanego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Firma z siedzibą w Stokesley w brytyjskim hrabstwie North
Yorkshire oferuje szeroki asortyment pysznych produktów,
które trafiają w gusta szybko rosnącej grupy ludzi
starających się ograniczyć spożycie mięsa.
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Nowe tacki zostały zaprojektowane z wykorzystaniem
stosowanego przez dział projektowy RPC Design narzędzia
do klasyfikacji opakowań pod względem dostosowania do
gospodarki o obiegu zamkniętym. Klasyfikator ten pomógł
ocenić charakterystykę ekologiczną tacek. Dzięki różnym
modyfikacjom tacki uzyskały teraz ocenę B w przeciwieństwie
do poprzedniej wersji z czarnego plastiku z oceną F.

„Bardzo cieszy nas to, że te nowe tacki pomogły nam

Przedsiębiorstwo RPC bpi wprowadziło unikatowe narzędzie projektowe dla swoich klientów,
aby pomóc im w projektowaniu bardziej ekologicznych opakowań elastycznych oraz
poprawieniu ich przystosowania do recyklingu, a także ułatwić im przekazywanie informacji
o tych zaletach klientom końcowym.
owym.
Nowe narzędzie do klasyfikacji opakowań podd względem
niętym,
dostosowania do gospodarki o obiegu zamkniętym,
cznymi
opracowane zgodnie z opublikowanymi wytycznymi
mów branży
stworzonymi przez kilka światowych programów
A),
opakowań (np. RecyClass oraz Packaging SA),
świadczy o wieloletnim doświadczeniu RPC bpi
w dziedzinie recyklingu oraz ich wiodących w
branży specjalistycznych umiejętnościach
w zakresie projektowania wysoce
technicznych folii polietylenowych.
Produkty są oceniane według 11 kryteriów,
a opcje wybierane w ramach każdego z nich z
gicznego
rozwijanej listy wpływają na określenie ekologicznego
wadzanie
charakteru opakowania. Pozwala to na wprowadzanie
modyfikacji na wszystkich etapach procesu projektowania,
szczególnie w zakresie przystosowania opakowania do
recyklingu. Na przykład wybór materiału etykiety oraz kleju może
wpłynąć na łatwość recyklingu folii. Narzędzie to pomaga także
użytkownikom ocenić, czy do produkcji opakowania można
wykorzystać materiał pochodzący z recyklingu.

Firma Quorn informuje, że nowe opakowanie zostało niezwykle
dobrze przyjęte przez jej klientów.
„Quorn znajduje się w czołówce rynku pod względem
urozmaicenia współczesnej diety, a dla naszych klientów
obok walorów zdrowotnych równie duże znaczenie ma dobro
środowiska i naszej planety” – powiedział rzecznik firmy Quorn.

KLASYFIKATOR OPAKOWAŃ WNOSI
WKŁAD W GOSPODARKĘ CYRKULARNĄ

RPC Bebo UK
t +44 1536 272945

e sales@rpc-bebo.com

NOWY POJEMNIK ODPOWIEDNI DO RECYKLINGU
Przejście z plastiku czarnego na półprzejrzysty w pojemnikach do ciast wpłynęło znacznie
na profil ekologiczny opakowania.

W zależności od wybranych opcji narzędzie nadaje każdemu
opakowaniu ocenę od A do F. Ocena „A” oznacza, że
opakowanie jest w pełni zdatne do recyklingu i zawiera materiał
pochodzący z wtórnej przeróbki, natomiast „F” wskazuje, że
jedyną realną opcją po zakończeniu użytkowania opakowania
jest spalenie. Klasyfikację uzupełnia ocena liczbowa w skali
do 100, która stanowi dokładniejsze oznaczenie generalnego
profilu ekologicznego opakowania. Dodatkowo dostarczany jest
szczegółowy raport, który pozwala przeanalizować decyzje i
podkreśla możliwości poprawy oceny opakowania.

Narzędzie jest oparte na najnowszych informacjach i obecnych
technologiach recyklingowych i będzie ono regularnie odświeżane
i uaktualniane w miarę wprowadzania nowych technik.
„Kwestie ochrony środowiska są pierwsze na liście, jeśli chodzi o
bieżące projekty tworzenia nowych opakowań” – wyjaśnił Gerry
McGarry, dyrektor zarządzający RPC bpi recycled products. „Nasz
klasyfikator pomoże klientom projektować od samego początku
najodpowiedniejsze opakowania i zadbać o najlepsze rozwiązanie
po zakończeniu ich użytkowania. Narzędzie wspiera tworzenie
produktów o najlepszej charakterystyce ekologicznej możliwej przy
zastosowaniu współczesnych technologii recyklingowych”.
RPC bpi recycled products
e recycle@rpc-bpi.com
t + 44 333 202 6767

Dzięki tej zmianie pojemnik 1080 ml wytwarzany przez RPC
Superfos do serii ciast produkowanych przez Park Cakes dla
czołowej sieci sklepów spożywczych M&S można określić
jako „powszechnie zdatny do recyklingu” w Wielkiej Brytanii.
Oznacza to, że opakowanie jest przyjmowane przez 75% lub
więcej gmin w całym kraju.

Rezultatem jest nowe rozwiązanie współgrające z
dążeniem firmy M&S, aby wszystkie opakowania plastikowe
były powszechnie zdatne do recyklingu do 2022 roku.
Na półce najbardziej zauważalną zmianą jest pokrywka,
natomiast projekt graficzny pojemnika realizowany w
technice etykietowania w formie pozostał niezmieniony.

Przyjazny dla użytkownika pojemnik do ciast M&S Minibite
jest stałą pozycją na półkach sklepowych już od ponad
dziesięciu lat. W nowym projekcie czarny pojemnik z
pokrywką został zastąpiony przez półprzejrzyste, bezbarwne
opakowanie, które jest przystosowane do recyklingu.

Reputację RPC UCP/Zeller Plastik Norwich jako jednego z czołowych producentów zamknięć
zabezpieczonych przed dziećmi dla brytyjskiego rynku produktów chemii gospodarczej
potwierdzają dostawy dwóch zamknięć z oferty zakładu w Norwich dla dużej firmy pakującej
produkty chemiczne.

Nick Shaw, dyrektor ds. opakowań w Park Cakes, jest
członkiem zespołu, który zainicjował zmianę i realizował
projekt tworzenia opakowania wspólnie z RPC Superfos,
opierając się na specjalistycznej wiedzy dostawcy
rozwiązania na temat recyklingu:

Firma Liquiform Ltd, należąca do DNR Group Ltd z siedzibą
w Longbenton w Newcastle upon Tyne, wybrała zamknięcia
Fez Angle Neck Bleach Squeeze & Turn CRC oraz Clic-loc
38 mm do różnych środków czyszczących dostarczanych
dużym detalistom.

oszczędność materiału i zalety ekologiczne, zachowując
doskonałą funkcjonalność. Proces redukcji zużycia materiału
pozwolił obniżyć ciężar o 40% w porównaniu z poprzednim
zamknięciem, co czyni z niego najlżejsze zamknięcie na
rynku produktów sprzedawanych pod marką własną.

„Zastosowanie zwykłego, bezbarwnego, półprzejrzystego
tworzywa zamiast czarnego plastiku jest samo w sobie
dość prostym krokiem, ale ma to wymierny, pozytywny
wpływ na środowisko” – wyjaśnił. „Wycofaliśmy ogromną
ilość nienadającego się do recyklingu plastiku ze strumienia
odpadów, a ponadto zmniejszyliśmy wagę pojemnika”.

Oba zamknięcia, produkowane w kolorze czerwonym,
zapewniają wygląd wysokiej jakości, łącząc przy tym łatwość
użycia z maksymalnym bezpieczeństwem. W szczególności
opakowania są zgodne z normą ISO 8317, która jest
standardem UE dotyczącym zabezpieczeń przed dziećmi.

Zamknięcie Fez, zaprojektowane przy pomocy
oprogramowania Finite Element Analysis (FEA) do
modelowania fizycznej reakcji konstrukcji na naprężenie,
obejmuje opatentowaną technologię otworu opracowaną
przez zespół badawczo-rozwojowy UCP. Nadaje ona
jednościennemu zamknięciu z zabezpieczeniem przed
dziećmi niezbędną elastyczność ściskanego pierścienia, aby
uzyskać zamknięcie, które zapewnia starszym użytkownikom
łatwy dostęp, nie obniżając skuteczności zabezpieczenia
przed dziećmi.
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Według Park Cakes oprócz ważnej zalety ekologicznej
projekt ten okazał się także rozwiązaniem neutralnym
kosztowo. Dodatkowo obie firmy, Park Cakes i M&S,
są zadowolone z końcowego rezultatu pod względem
prezentacji na półce. Jak powiedział Nick Shaw, w opinii
wielu osób opakowanie wygląda czyściej i jaśniej, bardziej
się wyróżnia i nie wygląda gorzej od poprzedniej wersji z
czarną pokrywką.

LEKKIE I BEZPIECZNE

Dodatkowo zaprojektowane przez RPC UCP zamknięcie
Fez zostało „odchudzone”, dzięki czemu oferuje ono ważną

„Zamknięcia RPC UCP są jednocześnie atrakcyjne i
funkcjonalne i zapewniają ważne połączenie bezpieczeństwa
dla konsumentów z łatwością użytkowania, co stwarza
pozytywny wizerunek dla właściciela marki” – powiedział
dyrektor Liquiform Ltd, Brian Wiper.
E

RPC Superfos
t +45 5911 1110
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e superfos@rpc-superfos.com

RPC UCP/Zeller Plastik Norwich
e anne.temple@ucpzeller.com
t +44 1603 894800

SZYBKO I KREATYWNIE
Nowy konfigurator internetowy 3D w RPC Superfos oszczędza całe tygodnie w procesie
rozwoju nowego opakowania, pozwalając klientom łatwo tworzyć, edytować i udostępniać
proponowane projekty współpracownikom.

Nowe narzędzie Design Studio to oparty na przeglądarce
internetowej, prosty w użyciu, interaktywny system do
projektowania, który wspiera kreatywność i innowacyjność.
Klient musi najpierw zarejestrować się jako użytkownik
systemu i może wówczas zacząć pracować nad swoim
następnym projektem.
Pierwszym krokiem jest wybór opakowania spośród wielu
innowacyjnych linii produktowych RPC Superfos takich
jak UniPak, SuperLift® i EasySnacking™ oraz wybór
odpowiedniej objętości. Następnie zostaje pobrany szablon
graficzny, aby można było pracować nad opakowaniem w
aplikacji do obróbki grafiki, np. Microsoft Paint 3D. Na tym
etapie można dodać, dostosować i ocenić konkretną grafikę
opakowania.
Internetowe narzędzie Design Studio, które jest łatwe
w użyciu nawet dla personelu bez doświadczenia
technicznego, pozwala na zestawianie, dopasowywanie i
ocenę elementów opakowania, takich jak uchwyty i pokrywki,
kolory i grafika, aż wszyscy będą zadowoleni z rezultatu.
Ostateczny projekt graficzny można następnie załadować
i obejrzeć w 3D. Edytowalne projekty można również

udostępniać współpracownikom w czasie rzeczywistym w
różnych działach i zespołach w swojej firmie i poza nią.
„Korzystanie z narzędzia RPC Superfos 3D Design
Studio jest bardzo łatwe” – wyjaśniła Birthe Bebe
Nielsen, menedżer pionu ds. produktów, dział sprzedaży i
marketingu. „Użytkownicy intuicyjnie wiedzą, jak pracować
w procesie tworzenia projektu. Kolejną wielką zaletą
konfiguratora jest opcja, która pozwala na zapisanie
swojego projektu, udostępnianie go oraz powrócenie do
niego i dalsze rozwijanie – natychmiast albo na późniejszym
etapie. Dodatkowo można stworzyć wewnętrzną bibliotekę
opakowań do przyszłego użytku w pracach rozwojowych.
RPC Superfos z dumą oferuje naszym klientom ten
funkcjonalny konfigurator internetowy, bo umożliwi on
znaczną oszczędność czasu. W ten sposób możemy
pomóc naszym klientom szybciej wprowadzić na rynek
lepszy produkt, gdyż czas jest zawsze istotny”.
RPC Superfos
t +45 5911 1110

ZALETY EKOLOGICZNE WYRAŹNIE
WIDOCZNE
RPC PET Power oferuje teraz przyjazne dla środowiska rozwiązanie konsumentom, którzy
lubią pić wodę w drodze.
Bidon wielokrotnego użytku na wodę Tritan™ Vita Round
500 ml ze standardowego asortymentu, dostarczany
pod marką Zengo, przeznaczony jest do ponownego
napełniania i można go myć w zmywarce. Do wyboru
są dwa różne zamknięcia – funkcjonalne zamknięcie
sportowe, które można otworzyć jednym naciśnięciem
przycisku dla łatwości użytkowania podczas zajęć
sportowych, oraz stylowe zamknięcie pasujące do prostej
sylwetki butelki dla uatrakcyjnienia ogólnego wyglądu.
Bidon można personalizować, dobierając kolor
zamknięcia i drukując logo, hasło lub przekaz, co
pozwala stworzyć idealny upominek promocyjny, który
jednocześnie podkreśla zaangażowanie firmy w ochronę
środowiska.
Tritan™ to kopoliester firmy Eastman, który oferuje
najwyższą przejrzystość dorównującą szkłu i jest
prawie niełamliwy, dzięki czemu umożliwia produkcję
wyrobów łączących bezpieczeństwo dla konsumenta z
wizerunkiem wysokiej jakości.
Minimalna wielkość zamówienia bidonów Vita Round to
jedna paleta (1320 butelek).

PET Power
t +31 76 503 8283

e info@petpower.eu

NOWA TECHNIKA DODAJE BLASKU
BUTELKOM

e superfos@rpc-superfos.com

Nowa technika zdobnicza oferowana przez
RPC M&H Plastics Winchester nadaje
produktom na półce efekt wysokiej jakości
i wzmacnia wizerunek marki.

EKOLOGICZNY WIESZAK
Inicjatywa realizowana wspólnie przez firmę RPC Astrapak i jej klienta Siqalo Foods
zaowocowała wprowadzeniem na rynek nowego plastikowego wieszaka Envirohanger.
Wieszak Envirohanger, wytwarzany całkowicie z plastiku
pochodzącego z recyklingu odpadów poprzemysłowych
powstałych podczas produkcji wyrobów dla Siqalo Foods w
fabryce RPC Astrapak, zrobiony jest z półprzezroczystego
materiału z błyszczącym wykończeniem. Plastik, odpowiedni
do stosowania w każdych warunkach pogodowych, może być
wykorzystywany w pomieszczeniach i na zewnątrz, a zarówno
wieszak, jak i opakowanie są w całości przystosowane do
recyklingu.
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Efekt „płynnego metalu” stwarza w butelkach PET
silnie odblaskową powierzchnię, co łączy się z żywymi,
przyciągającymi oko kolorami dającymi odczucie głębi i
ruchu. Takie wykończenie jest szczególnie odpowiednie
dla okrągłych butelek i jest dostępne w wielu kolorach.

Podobnie jak w tradycyjnych wieszakach, wydłużony,
trójkątny kształt wieszaka Envirohanger zapewnia
mocną konstrukcję, która jest w stanie utrzymać ciężką
odzież. Mimo zachowania klasycznego wyglądu wieszak
charakteryzuje świeże wzornictwo o zaokrąglonych liniach,
czego przykładem jest szyjka i haczyk w kształcie litery „S”
oraz poprzeczka na spodnie z haczykami u góry na tasiemki
do wieszania bluzek, sukienek i innych ubrań.

Efekt płynnego metalu może być stosowany w całym
szerokim asortymencie standardowych butelek
RPC M&H, zapewniając właścicielom marek wybór i
elastyczność pozwalającą na tworzenie serii produktów
o maksymalnym oddziaływaniu w punkcie sprzedaży.

RPC Astrapak i Siqalo Foods z zaangażowaniem poszukują
ekologicznych rozwiązań przez innowację i tworzenie
produktów. W ramach współpracy z organizacją Employment
Solutions for People with Disabilities wspierającą
zatrudnianie osób niepełnosprawnych stworzono także
możliwości zatrudnienia przy składaniu i pakowaniu
wieszaków Envirohanger.

RPC M&H Plastics Winchester
e sales@mhplasticsusa.com
t +1 540 504 0030
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RPC Astrapak
t +27 87 742 0710

WAVEGRIP DO NOWYCH, WĄSKICH PUSZEK

e sales@rpc-astrapak.com

WaveGrip, czołowy dostawca ekologicznych rozwiązań do łączenia napojów w wielopaki,
wprowadził swoje najnowsze innowacyjne nosidło do zyskujących na popularności
wąskich puszek, które są coraz powszechniejsze na rynku napojów alkoholowych i
bezalkoholowych.

SŁODKI SUKCES W EFEKTOWNYCH
POJEMNIKACH
Pojemnik SuperLift® z oferty RPC Superfos zapewnia brytyjskiemu producentowi słodyczy
efektowne i zabezpieczone przed naruszeniem rozwiązanie do pakowania.
Firma Tangerine Confectionery szukała kolorowego i
kreatywnego opakowania wysokiej jakości do odświeżenia
swojej sezonowej serii ulubionych brytyjskich słodyczy
Barratt. Żywe kolory pojemników SuperLift®, produkowanych
z polipropylenu przystosowanego do recyklingu, silnie
wyróżniają produkty na półce i odświeżona seria zyskała
fantastyczne wsparcie sklepów z miejscem na prezentację
i działania promocyjne, co doprowadziło do zwiększenia
popytu na słodycze.

tym związanych.
SuperLift®

jest doskonałym uzupełnieniem
Rozwiązanie
naszej marki jako produkt wysokiej jakości” – powiedział
na koniec dyrektor Tanner. „Wyróżnia się ono w punkcie
sprzedaży, a słodycze w tym pojemniku są doskonałym
upominkiem, jeśli chce się sprawić przyjemność komuś, a
nawet sobie samemu. O to nam właśnie chodziło w nowym
opakowaniu i udało nam się to doskonale”.

Według Russella Tannera, dyrektora ds. marketingu
i zarządzania kategoriami produktów w Tangerine
Confectionery, konsumenci lubią te słodycze i podoba im się
jakość nowego pojemnika.
„Wspaniałe wykończenie pojemnika skutecznie prezentuje
żywy, wesoły charakter naszej marki” – powiedział. „Widzimy
bardzo silne wyniki sprzedaży. Ubiegłoroczna sprzedaż była
wyraźnie pozytywna, a dzięki przejściu na pojemniki RPC
Superfos zyskaliśmy dodatkową dystrybucję na rynku”.

„Dzięki lekkiej wadze i możliwości stosowania z wszystkim
naszymi aplikatorami WaveGrip Sleek zapewnia
wydajność i funkcjonalność wymaganą przez producentów
i konsumentów w przypadku każdego rozwiązania do
pakowania wąskich puszek z napojami w wielopaki”.

Jej premiera jest także kontynuacją dążenia WaveGrip
do dostarczania najbardziej ekologicznych wielopaków
do puszek z napojami. Nosidło na sześć puszek o wadze
poniżej 2,25 g oferuje znaczną oszczędność materiału
opakowaniowego i korzyści pod względem ochrony
środowiska w porównaniu ze standardowymi wielopakami
złożonymi z sześciu pierścieni, sztywnymi uchwytami
plastikowymi i tradycyjnymi nosidłami kartonowymi.
Każdy sześciopak WaveGrip Sleek ma wymiary 171 mm
x 117 mm, a zaprojektowane otwory zapewniają idealne
dopasowanie do każdej puszki podczas zakładania.
Wąskie puszki mają mniejszy korpus i dlatego otwory
umieszczone są bliżej siebie, a odstępy dostosowane są
tak, aby zapewnić doskonałe dopasowanie oraz mocny
uchwyt i trwałość, z których znany jest WaveGrip.
Nowe nosidło można wykorzystać z różnymi aplikatorami
WaveGrip, które są łatwo integrowane przez partnerów
OEM WaveGrip na liniach produkcyjnych browarów i
producentów napojów.
„Nowe węższe puszki są prawdziwym wyróżnikiem dla
wielu marek napojów i dlatego istotne było, abyśmy
mogli zaoferować wszystkie zalety wydajnościowe i
ekologiczne systemu WaveGrip w tym najnowszym
formacie opakowania” – powiedział dyrektor zarządzający
WaveGrip, Aaron McIvor.

Wykorzystanie technologii etykietowania w formie do
zdobienia pojemników pozwala na dużą kreatywność.
Przedsiębiorstwo RPC Superfos współpracowało z
Tangerine Confectionery, aby razem stworzyć opakowanie
atrakcyjne wizualnie. W celu zatwierdzenia głównego
projektu graficznego firma Tangerine Confectionery
zorganizowała wspólną sesję dla swojego biura
projektowego i RPC Superfos, aby dokonanie modyfikacji i
ostateczne zatwierdzenie możliwe było tego samego dnia.
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WaveGrip
t +44 1294 842150

Słodycze Barratt w nowym opakowaniu są sprzedawane w
Wielkiej Brytanii i Australii w pojemnikach 750 g z popularną
wersją Retros dostępną w nieco mniejszym opakowaniu
630 g. Dodatkową zaletą pojemnika SuperLift® jest jego
zabezpieczenie przed naruszeniem zawartości.
„Poprzednio w przypadku innych opakowań sezonowych
miewaliśmy problemy z zabezpieczeniem przed
naruszeniem” – wyjaśnił Russell Tanner. „Teraz dzięki
rozwiązaniu od RPC Superfos nie ma już żadnych skarg z

Nowa wersja WaveGrip Sleek została przeprojektowana
metodą inżynierii wartości, dzięki czemu jest lżejsza,
ale mocniejsza i solidnie łączy puszki zgodnie z
rygorystycznymi standardami wymaganymi w sektorze
handlu detalicznego.

JESZ

e hello@wave-grip.com
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RPC Superfos Region UK
e blackburn@rpc-superfos.com
t +44 1254 682298

LIMITOWANA EDYCJA
W ROZMIARZE RODZINNYM
Firma Stada Arzneimittel AG specjalizująca się w produkcji środków
do ochrony przed słońcem ponownie zwróciła się do RPC Kutenholz
z zamówieniem na butelkę limitowanej edycji o pojemności 250 ml do
popularnego balsamu przeciwsłonecznego Ladival.
Opakowanie w rozmiarze rodzinnym dołącza do istniejących butelek 200 ml
produkowanych przez RPC Kutenholz, a udana współpraca między obiema firmami była
ważnym czynnikiem, który wpłynął na podjętą przez Stada Arzneimittel decyzję wyboru
RPC Kutenholz do poszerzenia tej serii produktów. W szczególności przedsiębiorstwo
RPC Kutenholz było w stanie szybko zrealizować proces rozwojowy butelki od
początkowej koncepcji po końcową produkcję, aby zdążyć przed terminem premiery
zaplanowanej na sezon letni 2019.
Podobnie jak butelka 200 ml, nowe opakowanie ma zamknięcie z odchylanym
wieczkiem od RPC Bramlage produkowane w ramach
kompletnego rozwiązania RPC.
U
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RPC Kutenholz
e info@rpc-kutenholz.com
t +49 4762 890
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NOWY STANDARDOWY ASORTYMENT
DLA E-HANDLU
Pion RPC Bramlage przygotował asortyment standardowych opakowań do środków
higieny osobistej „przystosowanych do e-handlu”, aby umożliwić klientom szybkie
wprowadzanie nowych produktów na rynek.
Wszystkie opakowania z popularnych serii Magic Star, Magic
SL Twist-Up, Empress i Empress Light zostały poddane
certyfikacji przez niezależne laboratorium IBE-BVI posiadające
certyfikat ISTA (numer członkowski: ST-9858) zgodnie z
protokołami testowania ISTA 6. Podkreśla to wytrzymałość i

trwałość konstrukcji pojemników, dzięki której produkty docierają
do konsumentów w idealnym stanie, chroniąc jednocześnie
wizerunek marki.
RPC Bramlage posiada szerokie doświadczenie w sektorze
e-handlu i ma na koncie szereg projektów stworzonych na
indywidualne zamówienie dla klientów w ostatnich latach,
m.in. w Chinach, które są jednym z najszybciej rozwijających
się rynków e-handlu. Firma nadal oferuje swoje umiejętności
w dziedzinie projektowania w celu tworzenia specjalnych
projektów, jednak dostrzega także zapotrzebowanie na
standardowy asortyment opakowań, które będą spełniać
wymagania klientów pragnących szybciej wprowadzić na rynek
swoje produkty. Oprócz krótszych terminów realizacji zamówień
rozwiązania Bramlage oferują klientom cenną redukcję kosztów,
ograniczając potrzebę stosowania dodatkowej pianki ochronnej
oraz zabezpieczającego opakowania trzeciorzędnego.
W nadchodzących miesiącach do oferty będą dodawane
kolejne produkty, gdyż RPC Bramlage planuje poszerzać swój
asortyment solidnych rozwiązań do pakowania równolegle do
ciągłego rozwoju rynku e-handlu, który osiąga dwucyfrowy
wzrost rok do roku.
RPC Bramlage
t +49 4442 881 0

e sales@rpc-bramlage.de

POJEMNIKI DO JOGURTU
DELIKATESOWEGO
Francuska firma I-Grec specjalizująca
się w produkcji jogurtu poszerzyła swoją
ofertę o nowy jogurt delikatesowy Le Pot
de Lait w termoformowanych pojemnikach
polipropylenowych o pojemności 500 g od
RPC Bebo Bouxwiller.

ONA

OCHR

ZUPY W BUTELKACH WODZĄ NA
POKUSZENIE
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Ważny innowator na rynku zup gotowych oferuje produkty w nowych wariantach
smakowych w formowanych na specjalne zamówienie butelkach od RPC Corby.
Re:Nourish oferuje cztery świeże, pyszne i zdrowe
zupy wytwarzane tylko z naturalnych składników z
witaminami i mikroelementami, które zapewniają
szczególne korzyści zdrowotne. Wyjątkową cechą zup
jest butelka „na szybko”, która umożliwia podgrzanie
zawartości w kuchence mikrofalowej. Umożliwia to
konsumentom szybki dostęp do smacznej i pożywnej
przekąski w domu, w pracy czy w podróży.

Większy stopień przezroczystości pojemnika pozwala
doskonale zaprezentować jogurty w celu stworzenia
maksymalnego efektu w punkcie sprzedaży. Druk
offsetowy wysokiej jakości wzmacnia dodatkowo ich
atrakcyjność. Ponadto lekka waga i mocna konstrukcja
pojemnika łączą skuteczną ochronę produktu z
bezpiecznym i łatwym używaniem przez konsumentów.
Firmę I-Grec założyła w 2014 roku w Yvelines trójka
przyjaciół. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji
jogurtów bez dodatków i konserwantów. Produkty są
dostępne wyłącznie w sklepach w regionie Île de France.
RPC Bebo Bouxwiller
e contact@rpc-tedeco-gizeh.com
t +33 3 88 71 78 00

10-LECIE CICHEJ REWOLUCJI
Dziesięć lat temu byliśmy świadkami rewolucji w przechowywaniu towarów mokrych i
suchych w środowiskach produkcji żywności.
Wprowadzenie wózka RPC Sæplast Buggy B200 PE
na początku 2010 roku oferowało szereg zalet pod
względem BHP oraz wygody dla użytkowników, co
stanowiło dużą odmianę wobec tradycyjnych wersji ze
stali nierdzewnej, które dominowały na rynku do tego
czasu. Jego lekka, ale mocna trójścienna konstrukcja
z PE jest w stanie wytrzymać najsurowsze warunki i
intensywną eksploatację w przetwórstwie żywności,
a solidne podwozie, nylonowe koła,
stalowe osie i ergonomiczne
uchwyty zostały zaprojektowane
z myślą o łatwym manewrowaniu i
przemieszczaniu.

Charakterystyczna prostokątna butelka została
wymyślona przez założycielkę firmy Re:Nourish,
Nicci Clark, a projekt do produkcji przygotował dział
projektowy RPC Design. Butelka jest formowana
w technice rozdmuchiwania z przezroczystego
polipropylenu. Dzięki temu robi na półce sklepowej
mocne wrażenie, gdyż zupy są wyraźnie widoczne,
co podkreśla ich naturalne właściwości. Dużą
powierzchnię na zdobienia zajmują efektowne, czarnobiałe etykiety budujące silną tożsamość marki.

Zupy Re:Nourish są przyrządzane tylko ze świeżych
warzyw i składników roślinnych. Oprócz tego każda z
nich zawiera specjalny składnik o szczególnej korzyści
zdrowotnej. Cztery wersje smakowe dostępne obecnie
to pieczona marchew z imbirem (trawienie), pomidory z
bazylią i kwiatem marakui (spokój), pikantna soczewica,
czerwona papryka i maca (moc i miłość) oraz jarmuż,
szpinak i kurkuma (odporność).

Ponadto butelka 500 ml jest zarówno mocna, jak i
lekka, tak że skutecznie chroni zupy, zapewniając
jednocześnie użytkownikom bezpieczne i łatwe
używanie. Jest także w całości przystosowana do
recyklingu.

RPC Corby
t +44 1536 263488
RPC Design
t +44 1933 414855
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EKSKLUZYWNY EFEKT SPIRALI
Przedsiębiorstwo RPC M&H Plastics opracowało eksperymentalną technikę produkcyjną,
która tworzy wewnątrz butelki serię rowków – w linii prostej lub w spirali – aby uzyskać
niezwykły, luksusowy efekt wizualny, przy czym zewnętrzna powierzchnia butelki
pozostaje całkowicie gładka.
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RPC Sæplast Europe
e sales.europe@saeplast.com
t +354 460 5000

Nowy efekt spirali pozwala właścicielom marek
uatrakcyjnić estetykę opakowania przez stworzenie
indywidualnego wyglądu intensyfikującego
oddziaływanie marki, a jednocześnie butelka nadal
zapewnia użytkownikom wygodę i łatwość użycia.
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Dodatkowo wewnętrzne rowki mogą wzmocnić
opakowanie, a także ułatwiać mieszanie zawartości
butelki, dzięki czemu produkty mogą być dozowane w
formie gotowej do użycia.

NOWY POJEMNIK – MNIEJSZA WAGA,
WIĘKSZA WARTOŚĆ

Efekt spirali można zamówić do butelek w rozmiarach
125 ml i 250 ml w różnych kolorach do wyboru, aby
stworzyć indywidualny, ekskluzywny wizerunek.
Elastyczne podejście RPC M&H Plastics do produkcji
pozwala klientom korzystać z niskich minimalnych
wielkości zamówień od 10.000 sztuk.

Pion RPC Bramlage wzbogacił serię swoich popularnych pojemników Eurotub,
wprowadzając lżejsze opakowania w dwóch najlepiej sprzedających się wielkościach.
Nowe pojemniki 250 g i 400 g są teraz
o ponad 20% lżejsze. Związana z tym
redukcja materiału i emisji dwutlenku węgla
podczas produkcji i transportu przynosi
ważne korzyści ekologiczne. Jednocześnie
pojemniki pozostają nadal tak samo
solidne i funkcjonalne jak poprzednio, aby
chronić jakość produktu i zapewnić wygodę
konsumentom końcowym.

Aby zamówić bezpłatną próbkę i omówić projekty
odpowiednie do dalszego rozwoju tej nowej techniki,
prosimy o kontakt.

E

EJSZ

CZE LŻ
JESZ

RPC M&H Plastics
e sales@mhplastics.com
t +44 1502 715518

before
15,5g

now
12,3g

RPC Bramlage
t +49 4442 881 0

before
13,5g

KOMPLETNE
ROZWIĄZANIE DO
PAKOWANIA

now
10,5g

Przedsiębiorstwo RPC Synergy
wprowadziło litrowy słoik PET idealny
do szerokiego zakresu artykułów
spożywczych i produktów w proszku.

e sales@rpc-bramlage.de

NOWY FORMAT OPAKOWANIA OTWIERA
NOWE MOŻLIWOŚCI

W ramach kompletnego rozwiązania opakowaniowego
uzupełnieniem słoika z gwintowaną szyjką 120 mm może być
nowa seria gładkościennych zakrętek z PP produkcji RPC Synergy,
dostępnych w dużej gamie kolorów, które umożliwiają indywidualne
znakowanie marki i w połączeniu z przejrzystością materiału PET
silnie akcentują obecność produktów na półce.

Przejście czołowej amerykańskiej marki żywności ekologicznej dla niemowląt z opakowań
szklanych na plastikowe ułatwiły zdolności techniczne i produkcyjne Grupy RPC.
Zastosowanie formowanych na specjalne zamówienie
pojemników wielowarstwowych z PP o pojemności
113 g i 128 g na nowo zainstalowanej linii pakującej
do konfekcjonowania żywności dla niemowląt Yummy
Organics firmy Initiative Foods pozwoli firmie rozwijać
rosnący rynek e-handlu dla swoich produktów. Co równie
ważne, nienaruszalność i odporność opakowania na
pękanie zapewniają istotne korzyści pod względem
bezpieczeństwa dla konsumenta, a technologia bariery
wielowarstwowej zachowuje świeżość i jakość produktu
przez długi okres przechowywania. Możliwość ustawiania
pojemników jednego na drugim podczas przechowywania i
transportu także oferuje ważne korzyści logistyczne.

dostarczającej produkty amerykańskiemu dystrybutorowi
TricorBraun, z którym firma ma już silne relacje handlowe.

Opakowania są termoformowane z PP/EVOH/PP,
są odpowiednie do sterylizacji retortowej i mogą być
napełniane na gorąco, co wydłuża okres przechowywania
produktów niechłodzonych. Pojemniki są produkowane
w RPC Bebo Bouxwiller,, a pokrywki w RPC Bebo
Plastik. Koordynacją projektu zajmował się zespół firmy
RPC Bramlage Morgantown w Stanach Zjednoczonych,

RPC Bebo Plastik
t +49 4761 8600
e sales@rpc-bebo.com
RPC Bebo Bouxwiller
e contact@rpc-tedeco-gizeh.com
t +33 3 88 71 78 00
RPC Bramlage Morgantown
e sales@wiko-usa.com
t +1 610 286 0805

Transakcja ta pokazuje, że współpracę między pionami
i zdolności różnych zakładów Grupy RPC można
wykorzystać do tworzenia niestandardowych rozwiązań
opakowaniowych odpowiednio do indywidualnych
wymagań klientów. Przechodzenie ze szkła na tworzywa
sztuczne na kluczowych rynkach, takich jak żywność
dla niemowląt, staje się bardziej powszechne zarówno
w celu wykorzystania możliwości związanych z handlem
internetowym, jak i zapewnienia konsumentom większej
wygody i bezpieczeństwa.
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Mocny i solidny słoik skutecznie chroni produkt podczas
napełniania i dystrybucji, a jego lekka waga i duży otwór
zapewniają bezpieczne i łatwe używanie konsumentom końcowym.
RPC Synergy Packaging
e sales@synergypack.com.au
t +61 3 9338 2626

NASADKA DO AEROZOLI
Nowa seria nasadek Dust Cover w ofercie RPC Astrapak jest idealnym rozwiązaniem do
ochrony aerozoli przed kurzem i brudem, zapewniającym także łatwość użycia.
Zamknięcie, wytwarzane z polipropylenu (PP), jest
ściśle dopasowane do puszki z aerozolem, aby chronić
dyszę rozpylającą i zapobiegać osiadaniu na niej kurzu,
umożliwiając jednocześnie użytkownikowi zsunięcie
nasadki jednym ruchem kciuka. Nasadka ma okrągły
kształt z kwadratowym kołnierzem i jest dostępna w trzech
rozmiarach: o średnicy 52 mm, 57 mm oraz 65 mm.
Półprzezroczysta nasadka PP ma błyszczące
wykończenie powierzchni i może być produkowana w
różnych kolorach w celu uzupełnienia indywidualnego
oznakowania marki. Nasadka jest lekka – o mniejszej
gęstości niż podobne zamknięcia z HDPE – i półsztywna,
ale wystarczająco elastyczna, aby można ją było łatwo
zsunąć. Jednocześnie dzięki tej sztywności nasadka daje
się wcisnąć z kliknięciem na puszkę aerozolu i trzyma się
na miejscu.
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e b.lodge@rpc-design.co.uk

Wózek jest dostępny w różnych kolorach, co umożliwia
firmom przydzielanie wózków do obsługi różnych
produktów w wyznaczonych obszarach fabryki.

Sæplast B200 PE ma łatwą do czyszczenia
czenia konstrukcję
i spełnia najwyższe standardy higieny,, w tym DIN 9797.
Przyjazne dla użytkownika cechy obejmują
mują pochyły
przód z wyciętym ujściem, który pozwala
ala kontrolować
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e sales@rpc-corby.com

kierunek wylewania produktu. Wózek można zamówić
z pokrywą, stalowymi uchwytami rozładowczymi i
zdejmowanym inteligentnym uchwytem.

Dodatkowo wózek Sæplast zapewnia
cenną redukcję hałasu w porównaniu
z jego stalowym odpowiednikiem.
Dzięki jego zdolności do pochłaniania
dźwięku poziom hałasu podczas rozładunku
adunku jest
zmniejszony o 17 dB, a hałas generowany
wany podczas
toczenia jest nieznaczny.

Seria Eurotub, która obejmuje również
wielkości 500 g oraz 1000 g, jest
doskonałym rozwiązaniem do wszelkiego rodzaju produktów
do smarowania. Lekka waga pojemników i mocna
konstrukcja oferują idealne połączenie ochrony produktu i
łatwości użycia. Dostępność różnych rozmiarów umożliwia
pakowanie całych rodzin produktów, a szeroki wybór
opcji zdobniczych pozwala na kreowanie indywidualnej
tożsamości marki i silnego efektu w punkcie sprzedaży.

„Wprowadzając te zupy, łamiemy wszystkie zasady
i definiujemy je na nowo” – wyjaśniła Nicci Clark.
„Widzimy zupy jako nowe »soki« w sensie wrażeń
smakowych i walorów zdrowotnych. Istotnym elementem
tej wizji było odpowiednie opakowanie. Zakład RPC
Corby wykonał fantastyczną pracę, produkując wysokiej
jakości butelki, które podkreślają silny wizerunek marki,
zachowują świeżość naszych zup oraz zapewniają
prostotę i łatwość użycia wymagane przez zawsze
zajętych konsumentów”.

Tworzywo PP jest znane ze swojej uniwersalności i
możliwości produkowania w postaci cienkich kawałków
plastiku, które dają się zginać, a przy tym dobrze
znoszą wysoką temperaturę i są odporne na korozję
naprężeniową. Dzięki elastyczności, która jest integralną

właściwością tego tworzywa, PP można poddać wtórnej
przeróbce na włókna odzieżowe i przemysłowe, pojemniki
do żywności i zbiorniki kompostowe. Recykling PP na dużą
skalę zaczyna być brany pod uwagę jako opcja opłacalna
finansowo.
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BOHATER NA KAŻDĄ POGODĘ

CERTYFIKAT PODKREŚLA STANDARDY JAKOŚCI
I ŚLEDZENIA POCHODZENIA MATERIAŁÓW

Firma Plaswood wprowadziła na rynek serię stołów piknikowych łączących stylowy wygląd
z ekologicznym charakterem, aby pomóc w przekształceniu przestrzeni zewnętrznej z
wykorzystaniem eleganckich, ale trwałych mebli stanowiących silny akcent wizualny.
Nowe, lżejsze stoły o nazwie Hero – o wadze niższej o 15%
w porównaniu ze standardowym stołem z nogami w kształcie
litery A oraz o 40% w porównaniu ze stołem okrągłym – są
wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego całkowicie
z recyklingu i mają unikatową konstrukcję, która ułatwia
składanie, z opcją dostawy w postaci częściowo złożonej.
Stoły Hero redukują odpadowe ścinki produkcyjne o
imponujące 90%, dzięki czemu meble są jeszcze bardziej
ekologiczne. Rozwiązanie to oferuje architektom krajobrazu,
urzędnikom władz lokalnych odpowiedzialnym za zamówienia,
centrom ogrodniczym, specjalistom ds. zamówień dla
dystrybutorów materiałów budowlanych oraz kierownikom ds.
imprez plenerowych produkt, który jest wytwarzany w procesie
wtórnej przeróbki z myślą o środowisku.

dla użytkowników” – wyjaśniła Katherine Lorek-Wallace,
dyrektor generalna Plaswood. „Nasze innowacyjne podejście
zwiększa efektywność procesu z produkcyjnego punktu
widzenia, a klientom pragnącym uatrakcyjnić przestrzeń
zewnętrzną pozwala stworzyć przyjazne otoczenie dzięki
wykorzystaniu stylowego i niewymagającego konserwacji
mebla o silnym profilu ekologicznym”.
Seria mebli obejmuje stół piknikowy w rozmiarze dla dorosłych
i dla juniorów, stół z blatem do zabaw, okrągły stół piknikowy
w rozmiarze rodzinnym oraz stół dostosowany do wózków
inwalidzkich. Wszystkie produkty dostarczane są całkowicie
lub częściowo złożone i mogą być montowane w trzech
łatwych krokach. Okrągły stół piknikowy, na przykład, jest
teraz dostępny w postaci częściowo złożonej, co zmniejsza
wymaganą ilość miejsca transportowego z czterech do jednej
palety. Stół dostosowany do wózków inwalidzkich także może
być oferowany w postaci częściowo złożonej.

Zakład RPC bpi recycling w Heanor uzyskał Europejski Certyfikat Recyklingu Tworzyw
Sztucznych (EuCertPlast) w uznaniu za wysokie standardy zakładu w zakresie recyklingu
plastikowych odpadów pokonsumenckich.
Certyfikat EuCertPlast wyróżnia i wspiera najlepsze
standardy dotyczące procesów operacyjnych i
ochrony środowiska stosowane przez recyklerów
tworzyw sztucznych, którzy przetwarzają odpady
pokonsumenckie w Europie. Certyfikat daje dostawcom
i klientom pewność, że w całym procesie recyklingu
realizowane są najlepsze praktyki w takich obszarach
jak zarządzanie przyjmowanymi odpadami, proces
recyklingu, zarządzanie jakością, szkolenie i

„Ważnym celem serii Hero było rozwinięcie charakterystyki
ekologicznej produktów przez ograniczenie odpadów i
zmniejszenie wagi produktu, aby proces montażu był łatwiejszy
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Plaswood
t +44 333 202 6800

SZUKAJĄC ODPOWIEDZI W DEBACIE
O EKOLOGII

e plaswoodsales@rpc-bpi.com

Przedsiębiorstwo RPC Superfos przygotowało krótki quiz, aby przekazać ważne informacje
o plastiku i ochronie środowiska, które pomogą klientom i innym partnerom biznesowym
przedstawić bardziej zrównoważony obraz tego materiału w trwającej wciąż debacie o
ekologii.

Przedsiębiorstwo RPC Promens wprowadza swoje sprawdzone kontenery do przewozu
luzem Varibox na rynek brytyjski i irlandzki, oferując idealne rozwiązanie do bezpiecznego i
ekonomicznego przechowywania niebezpiecznych chemikaliów. Pojemniki pomogą firmom
poprawić swój profil ekologiczny i ograniczyć do minimum konsekwencje finansowe wynikające
z brytyjskich przepisów dotyczących odpowiedzialności producentów (odpady opakowaniowe).
znacznik RFID umożliwia śledzenie kontenera Varibox na
każdym etapie podróży.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.varibox-ibc.com.

Obejmujący pięć pytań quiz nie wymaga dużo czasu, a uczestnicy, niezależnie od tego, czy
udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania, poznają ważne fakty o plastiku, które mogą się
okazać bardzo przydatne.
Janni Langkjær Pedersen, menedżer ds. komunikacji i ochrony środowiska w RPC Superfos,
powiedziała, że quiz nadaje się także idealnie do udostępnienia znajomym i współpracownikom.
„Zużyte opakowania plastikowe i inne rodzaje odpadów nie powinny trafiać do naszych
oceanów” – stwierdziła. „To jest oczywiste. Niestety jednak dyskusje na temat plastiku często
nie są oparte na faktach, a to może prowadzić do podejmowania niefortunnych decyzji, jeśli
chodzi o ochronę środowiska i naszą planetę. Przygotowując ten quiz, chcemy udostępnić
ważne fakty w formie zabawy”.
RPC Superfos
Zeskanuj kod QR, aby wziąć udział w quizie.
e superfos@rpc-superfos.com
t +45 5911 1110

UZNANIE ZA JAKOŚĆ
Wysoka jakość i wydajność procesu
galwanizacji w zakładzie RPC Ace Zhuhai
została potwierdzona przez niedawny audyt
przeprowadzony przez GHSP na zlecenie
firmy Toyota będącej klientem końcowym.

W celu spełnienia szczególnych potrzeb rynku brytyjskiego i
irlandzkiego standardowa paleta z dwoma zabezpieczonymi
punktami dostępu została uzupełniona o dodatkową wersję z
czterema zabezpieczonymi punktami dostępu, co daje jeszcze
większą elastyczność w transporcie kontenera wózkiem
widłowym lub paletowym bez narażania bezpieczeństwa.

W szczególności audyt podkreślił doskonałe umiejętności
techniczne RPC Ace Zhuhai oraz system zarządzania
jakością, które oceniono jako będące na wyższym poziomie
w stosunku do innych uznanych dostawców Toyoty.

Mocna konstrukcja i wytrzymałość kontenera Varibox
zapewnia maksymalną ochronę, co pozwala na zachowanie
jakości produktu w całym łańcuchu logistycznym.
Zintegrowane odpowietrzniki otwierają się automatycznie w
celu bezpiecznego dozowania, a dla produktów mających
tendencję do odkładania się dostępny jest system redukcji
ciśnienia. Dodatkową opcją dozowania zawartości z
wierzchniej części kontenera są rurki spustowe z szybkimi
złączami zabezpieczonymi przed wyciekaniem.
Kontenery Varibox dostępne są w różnych kolorach i
można na nich umieścić firmowe logo w celu efektywnego
znakowania marki. Łatwa do czyszczenia konstrukcja
zapobiega zanieczyszczeniu produktu, a obszerne, wgłębione
powierzchnie na etykiety zapewniają dużo miejsca na
wszystkie wymagane informacje o produkcie. Wbudowany

Program certyfikacji EuCertPlast został przygotowany
jako trzyletni projekt współfinansowany przez Komisję
Europejską w ramach Programu Ekoinnowacji i ze
wsparciem EPRO (Europejskie Stowarzyszenie
Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych),
PRE (Europejskie Stowarzyszenie Recyklerów Tworzyw
Sztucznych) oraz EuPC (Europejskie Stowarzyszenie
Przetwórców Tworzyw Sztucznych).
RPC bpi recycled products
e recycle@rpc-bpi.com
t + 44 333 202 6767

BEZPIECZEŃSTWO W PARZE Z
EKOLOGIĄ I ATRAKCYJNĄ CENĄ

Kontenery Varibox, produkowane z polietylenu w technologii
formowania rotacyjnego, mają solidną konstrukcję z
wewnętrznym zbiornikiem zawartym w mocnej osłonie
zewnętrznej i są wyposażone w specjalny zawór spustowy
do łatwego dozowania produktu bez potrzeby otwierania
zamknięcia. Kontener jest odpowiedni do intensywnej
eksploatacji przez okres do pięciu lat, co oznacza, że Varibox
jest całkowicie przystosowany do wielokrotnego użytku.
Zapewnia to lepszy ślad węglowy oraz znacznie redukuje ilość
odpadów opakowaniowych i związaną z tym potrzebę zakupu
jednostek PRN, których średnia cena w przypadku odpadów
plastikowych wzrosła ponad dwukrotnie w roku 2018.

W szczególności certyfikat jest zgodny z europejskim
standardem EN 15343:2007 określającym wymagane
procedury dotyczące śledzenia pochodzenia tworzyw
z recyklingu. Zapewnia to lepszą kontrolę jakości, a
użytkownicy końcowi mogą łatwo ustalić źródło każdego
dostarczonego materiału z recyklingu.
„Jako recykler opakowań plastikowych z odpadów
pokonsumenckich, posiadając certyfikat EuCertPlast
możemy dać naszym klientom pewność, że wszystkie
folie plastikowe dostarczone do naszych zakładów
zostaną przetworzone zgodnie z najlepszymi praktykami
i potraktowane z poszanowaniem środowiska w
pierwszym rzędzie” – powiedział Jagan Mohanraj,
dyrektor ds. innowacji w RPC bpi recycled products.

Wyroby Plaswood z surowców wtórnych, produkowane
w Dumfries przez RPC bpi recycled products, wspierają
i rozwijają gospodarkę o obiegu zamkniętym, promując
recykling tworzyw sztucznych. Produkty wykonane z materiału
Plaswood oferują ekologiczną, ekonomiczną i innowacyjną
alternatywę dla tradycyjnych wersji drewnianych, stalowych
lub betonowych. Nie wymagają corocznej konserwacji,
malowania ani stosowania środków chemicznych przed
instalacją ani w ciągu długiego okresu eksploatacji, a także nie
emitują substancji chemicznych, nie gniją i nie pękają.
Seria ta wpisuje się ponadto w rosnącą w całej Wielkiej Brytanii
i Europie kontynentalnej popularność imprez plenerowych
i korzystania ze wspólnych przestrzeni publicznych. Stoły
Hero oferują maksymalną elastyczność, gdyż dostępne
są w eleganckim prostokątnym kształcie lub w płynnych
zaokrąglonych formach i obejmują rekreacyjne dodatki, takie
jak blaty do zabaw dla dzieci.

kwalifikacje pracowników, śledzenie pochodzenia
materiałów w łańcuchu dostaw oraz ochrona
środowiska.
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RPC Promens
t +33 3 2163 1222

e mhpsales.montoir@promens.com

Linie galwanizacyjne w RPC Ace Zhuhai zostały
przygotowane do różnych złożonych procesów,
takich jak galwanizacja metodą selektywną 2K,
chromowanie satynowe, galwanizacja z użyciem chromu
trójwartościowego i wykończenie chromem czarnym.
Zintegrowany z linią recykling wody umożliwia ponowne
jej wykorzystywanie w 65%, a system wymiany ciepła na
potrzeby ogrzewania i chłodzenia wanny galwanicznej
ogranicza zużycie energii. Kompleksowy proces
oczyszczania ścieków zapewnia skuteczne usuwanie
zanieczyszczeń, aby umożliwić ponowne wykorzystanie
wody zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi.

RPC Ace
t +852 2487 6282

e info@rpc-ace.com

POLITYCY POZNAJĄ FAKTY O PLASTIKU

NAGRODA ZA ETYKIETĘ IML

Kiedy troje duńskich kandydatów do parlamentu, w tym obecna posłanka, odwiedziło
zakład RPC Superfos w Stilling, przyznali oni, że rzeczowa dyskusja na temat plastiku
wymaga większej znajomości faktów.

Wspólnie ze swoim dostawcą etykiet Korsini SAF przedsiębiorstwo RPC Superfos zdobyło
nagrodę za „Najlepszy projekt etykiety” w konkursie Towarzystwa Technologii Zdobienia
w Formie (In-Mould Decorating Association) – IMDA 2019 w Stanach Zjednoczonych.

Podczas krótkiej wizyty w celu zebrania informacji
politycy zobaczyli nowoczesną produkcję opakowań
z tworzyw sztucznych, uczestnicząc w wycieczce po
halach produkcyjnych oraz rozmawiając z pracownikami
i kierownictwem. Ich celem było dowiedzenie się więcej
na temat tworzyw sztucznych i ich charakterystyki
ekologicznej w związku z nowym krajowym planem
działań ws. plastiku, który został przyjęty przez duński
parlament na początku bieżącego roku.

najważniejszych należy ujednolicone sortowanie i
zbiórka odpadów plastikowych w skali krajowej oraz
utworzenie nowego krajowego centrum plastiku.
Zadaniem centrum będzie tworzenie większej wiedzy
o tym, jak tworzywa sztuczne mogą wnieść wkład w
rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w Danii.

Zwycięska etykieta zrobiona jest dla firmy Heinz do zupy
pomidorowej Cream of Tomato Pot Soup i zupy jarzynowej
Vegetable Pot Soup sprzedawanych w pojemniku SuperLock®
400 ml, który prezentuje nowoczesną technikę etykietowania
w formie (In-Mould Labelling – IML) stosowaną przez RPC
Superfos.

„Wizyta była doskonałą okazją, aby dowiedzieć się
więcej o plastiku, biorąc pod uwagę nowy krajowy plan
działań ws. plastiku oraz zwiększony nacisk na kwestię
plastiku w debacie o ochronie środowiska” – potwierdził
poseł Mette Dencker (Duńska Partia Ludowa, DF).

Poza kreatywnym i żywym projektem graficznym, wykorzystana
przez Korsini SAF etykieta z barierą tlenową i odporna na
sterylizację w autoklawie łączy się z pojemnikiem SuperLock®,
umożliwiając przeprowadzenie po napełnieniu sterylizacji w
temperaturze do 120°C przez 80 minut. Zarówno pojemnik, jak
i pokrywka są formowane wtryskowo, a pojemnik z etykietą IML
zapewnia ochronę barierową przed dostępem tlenu. Pokrywka

Strategia obejmuje 27 inicjatyw, z których do

„Jako prawodawcy koniecznie musimy opierać nasze
decyzje na najlepszych możliwych podstawach, tak
aby nasze wybory dotyczące plastiku rzeczywiście
prowadziły do bardziej cyrkularnej gospodarki.
Dlatego cieszy, że przedsiębiorstwa w Danii takie
jak RPC Superfos starają się informować i używać
plastiku w inteligentny sposób, który jest przyjazny dla
środowiska”.
Jednym z kluczowych celów RPC Superfos jest
dążenie do tworzenia bardziej ekologicznych opakowań
plastikowych przez zwiększenie wykorzystania podczas
produkcji tworzyw pochodzących z recyklingu. Inną
kwestią jest harmonizacja i usprawnienie sortowania
i zbiórki odpadów plastikowych. W związku z tym
Lars Smidt, dyrektor fabryki RPC Superfos Stilling,
cieszy się ze wzrostu zainteresowania ekologicznymi
rozwiązaniami, wywołanego przez nowy krajowy plan
działań ws. plastiku:
„Zależy nam na rzeczowej dyskusji na temat plastiku
i mamy nadzieję, że nowy plan działań ws. plastiku
przyczyni się do jej prowadzenia” – powiedział.
RPC Superfos Region Nordic
e stilling@rpc-superfos.com
t +45 8793 5300

jest zdobiona standardową etykietą IML, a pojemniki są szczelnie
zamykane folią aluminiową, aby zapewnić długi okres trwałości
nawet w środowisku niechłodzonym. Jeszcze do niedawna zupy
w tych smakach i o tej wielkości były sprzedawane w puszkach
metalowych.
Ponadto pojemnik SuperLock® ma wygodną dla użytkownika
odkręcaną pokrywkę i jest odpowiedni do podgrzewania w
kuchence mikrofalowej, dzięki czemu smaczny posiłek można
bez wysiłku podgrzać w kilka minut. Opakowanie jest w całości
przystosowane do recyklingu, co jest wyraźnie oznaczone etykietą
recyklingową na opakowaniu.
„Nagroda za »Najlepszy projekt
etykiety« wyróżnia umiejętności
techniczne i właściwości
rozwiązań IML oferowanych
przez RPC Superfos we
współpracy z Korsini SAF” –
powiedział Zbigniew Hryniewicz,
dyrektor ds. sprzedaży w
Europie Środkowo-Wschodniej,
RPC Superfos. „Z dumą dzielimy
się tym zaszczytem”.

RPC Superfos
t +45 5911 1110

e superfos@rpc-superfos.com

Wydawca: RPC Containers Ltd, Sapphire House, Crown Way, Rushden, Northamptonshire NN10 6FB, Wielka Brytania.
Telefon: +44 1933 416528 E-mail: marketing@rpc-group.com
Tekst i opracowanie dla RPC Containers Ltd: Nielsen McAllister PR Limited, Derby, Wielka Brytania.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpc-group.com oraz
www.berryglobal.com

Wydrukowano na papierze z certyfikatem Rady
ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (FSC)

