Nem országokban, hanem régiókban terveznek
Az ipari, élelmiszer-ipari, háztartási és eladóhelyi csomagolóanyagok gyártásával és forgalmazásával foglalkozó Pack-csoport
Dr-Pack márkanévvel fémjelzett csomagolóanyagainak köre
széles portfoliót ölel fel, legmeghatározóbb termékek a polietilén frissentartó fóliák, alufóliák, szemeteszsákok és betéttasakok, továbbá roll tasakok. Az e termékkört a Magyarországon
forgalmazó Top-Pack Kft. kulcsszavaknak a kutatás-fejlesztést, a
minôségi kapacitásbôvítést, új tevékenységi köröket és testre
szabott szolgáltatás-mixet tekinti. A fólia egyre fontosabb szerepet játszik az élelmiszer-ipari termékek, illetve a háztartási hulladékok csomagolásában. A polietilén a legegyszerûbb mûanyagnak tekinthetô, elôállítása és újrahasznosítása viszonylag
egyszerû, megsemmisítésekor szén és hidrogén keletkezik a
környezetre káros anyagok nélkül. – A csomagolóanyag-iparban ezért a polietilén, valamint az egyéb szén és hidrogén alkotta polimerek további térnyerésére lehet számítani, többek között a jóval nagyobb környezet terhelés mellett elôállított papír
csomagolóanyagok részesedésének terhére – vélekedik Traier
Csaba, a Top-Pack Kft. ügyvezetôje. Tekintettel arra, hogy a szemeteszsák piac egyes kategóriáira, minôségeire szabványelôírás

nem létezik, a Top-Pack Kft.-nél tervezik, hogy a Mûszaki Egyetemmel karöltve a hulladékok kezelésének e területén egységes
rendszert próbálnak kidolgozni. A másik, jelenleg aktuális fejlesztés a cégcsoportnál a mûanyagfólia-gyártás területén egy
olyan forradalmian új technológia, amelynek segítségével a fólia vastagsági tûrése a jelenlegi +/– 15–20 százalékról +/-- 2–3
százalékra csökkenthetô. Emellett a fóliák a hosszirányú fóliaszerkezet kialakítása mellett keresztirányban is orientálhatóak,
vagyis erôsebb fólia állítható elô. – E fejlesztés eredményeképpen közel 15 százalékkal csökkenthetô a mûanyag fólia, valamint az ebbôl készült konfekcionált termékek kibocsátása,
amelynek rendkívüli a környezetvédelmi jelentôsége, míg az
erôsebb anyagszerkezet által új lehetôségek nyílnak az egy- és
többrétegû fóliák felhasználási területén. Jelenleg a technológia
hazai és nemzetközi szabadalmaztatása folyik – tájékoztat Traier Csaba. Cége szegmensében, a háztartási csomagolóanyagok
piacán a Top-Pack Kft. ügyvezetôje a legfontosabb változásnak
a minôségi elvárások erôsödését ítéli. Problémát jelent azonban
e szegmens árérzékenysége, amely lassítja az elôbbi folyamatot
és az innovációk piacra kerülését.

PAck Csoport – Új üzem Biatorbágyon
A PAck Csoport intenzív piaci fejlôdését az elmúlt években is dinamikus kapacitás- és telephelybôvítés jellemezte. 2003-ban befejezték új, biatorbágyi beruházásuk elsô ütemét, és átadásra került a két, összesen 5000 négyzetméteres üzemcsarnokból az
elsô.
Ezen új telephely ad otthont a DR-PAck II. Kft. háztartási és eladóhelyi csomagolóanyag-gyártásának. A telephelyen épül fel
továbbá a társaság új, 1400 négyzetméteres modern, többszintes irodaépülete, amely a tervek szerint a második csarnokkal
együtt 2004-ben készül el.
Itt kerül kialakításra a DR-PAck II. Kft., valamint a termékeket belföldön forgalmazó TOP-PACK Kft. adminisztratív és értékesítési központja. 2003 szeptemberétôl az új telephely ad otthont a cégcsoport új logisztikai központjának, melynek jelentôségét
az ingatlan kiváló fekvése adja, tekintve, hogy az M1 autópálya és M0 autóút találkozásánál fekszik. A PAck Csoport ipari csomagolóanyag-gyártásának és forgalmazásának központja továbbra is a DUO-PACK Kft. és a budaörsi telephely marad, ahol a felszabaduló üzemrészek lehetôséget adnak e szegmens jelentôs bôvítésére is. A nemrégiben felújított és kibôvített veszprémvarsányi
tagcég, a Tilus Kft. is egyre nagyobb szerepet kap az ipari csomagolóanyagok gyártásában és a nyugat-magyarországi logisztikai
feladatok végrehajtásában.

