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Profil firmy
Kim jesteśmy
Firma S & W Verpackung GmbH oferuje kompletny asortyment materiałów do pakowania, począwszy od
produktów z drewna, poprzez papier i tekturę falistą, aż po wszelkiego typu folie. Specjalizujemy się
zwłaszcza w produkcji opakowań przemysłowych (np. dla sektora budowy maszyn) do transportu lądowego, powietrznego i morskiego. Firma ma kontakty handlowe na obszarze całej Unii Europejskiej, jak również w Europie Wschodniej. Pakowanie ma miejsce nie tylko w zakładach naszej firmy, ale także bezpośrednio u klientów lub dostawców.

Co oferujemy
Tak jak oczekuje się od firm z rynku opakowań, zapewniamy mobilność, możliwość dopasowania do potrzeb i dużą elastyczność oferowanej przez nas gamy produktów. Użytkownikom środków do pakowania
udostępniamy bogatą ofertę, która pod względem jakości, formy i koloru, a także właściwości ochronnych
zapewni rozwiązanie każdego napotkanego problemu dotyczącego pakowania.
Firma koncentruje się na następujących produktach i rodzajach prac:
-

opakowania szklane;
opakowania do transportu morskiego (łącznie z usługami pakowania);
przechowywanie towarów w składach konsygnacyjnych / magazynowanie;
skrzynki drewniane i palety;
kartony z tektury falistej i litej, aż po przycinane maszynowo opakowania wytłaczane;
pakowanie towarów niebezpiecznych;
transport i spedycja.

Oprócz opakowań przemysłowych oferta firmy obejmuje również opakowania towarów konsumpcyjnych, w
tym także artykułów spożywczych. Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć pod adresem www.s-wVerpackung.de.

Pakowanie systemu klimatyzacyjnego do transportu na bardzo długich trasach — samochodem ciężarowym,
drogą morską i lotniczą

Kogo szukamy
W Polsce chcielibyśmy nawiązać kontakty w następujących obszarach:
- firmy zajmujące się budową maszyn, które chcą dostarczać klientom gotowe maszyny odpowiednio
opakowane i w nieuszkodzonym stanie;
- firmy transportowe i logistyczne, które podejmują się transportu maszyn i chcą zapewnić klientom bezpieczne wykonanie zleconej usługi;
- firmy i osoby, które podjęłyby się roli przedstawiciela handlowego naszej firmy i zajęłyby się pozyskiwaniem klientów na nasze produkty.

