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Blixcon s.r.o. se specializuje na poskytování kontrolních a třídicích služeb především v automobilovém
průmyslu. Jsme špička v oboru kontrolních a třídicích služeb ve výrobě. Každý velký projekt sestává z mnoha
drobných detailů. A protože preciznost každého detailu je právě to, co Vás může odlišit od konkurence,
nabízíme Vám naše služby.

EDITORIAL

NOVÝ ROK PATŘÍ NOVINKÁM – PACKAGING!

Milí obchodní partneři,

Ve spolupráci s partnerem nabízí naše společnost
kompletní sortiment obalových materiálů. Obaly
nabízíme dle standardů FEFCO (např. klopové
krabice 0201, 0203, víka 0452 nebo výseků 0422,
0713 nebo mřížek) nebo jsme připraveni vytvořit
obal na míru dle vašich požadavků.
Nabídnout můžeme například tyto:
- Skládačková lepenka bez tisku nebo s tiskem
až 6 barev a lakem, vlnité lepenky 3VVL, 5VVL a 7VVL
- Mřížky rozložené i kompletované, speciální obaly kombinované z lepenek s pěnami
EPE, molitanu, netkaných textilií nebo speciální folie
- Speciální vložky z pěn EPE
Palety dřevěné, plastové nebo papírové, papírové tubusy a dutinky, zipové sáčky, sáčky,
pytle, 3D pytle, balicí fólie, bublinkové fólie, lepicí a balicí pásky, Glitterboxy, atd.
Podrobný soupis naší nabídky naleznete na webových stránkách v sekci Služby.
(www.blixcon.cz/sluzby)

vítám vás v novém roce a pevně věřím,
že jste si užili krásné Vánoce.
My v Blixconu nezahálíme a hned při
startu nové dekády rozšiřujeme své
portfolio o další službu, která bude mnohé
z vás zajímat. Jedná se o kompletní
sortiment obalových materiálů. Pokud se
chcete dozvědět víc, věnujte pozornost
následujícímu článku.
Přeji vám všem ať je rok 2020
velmi úspěšný ve všech směrech.
Ing. Rostislav Novák, CEO

V rámci zkušeností našich zaměstnanců,
kteří pracují v oboru více jak 20 let, nabízíme
možnost auditu používání obalů jak během
vašich výrobních procesů, tak jejich
vhodnosti pro transport, také optimalizaci
používaných obalů a návrh jejich univerzálnosti. Nabízíme také kompletaci těchto
obalů případně i s možností přímého balení
vašich výrobků. Navrhujeme obaly dle požadavků na množství v daném obalu, velikosti
obalu, zajištění výrobku v obalu, obrátkovosti obalu, samozřejmě i v kombinaci všech
vašich požadavků. Nabízíme i možnost převzetí vašeho stávajícího obalového hospodářství a zajištění dodávek dle vašich potřeb. V neposlední řadě nabízíme možnost
využít v této oblasti i náhradního plnění.

Protože detail je to, co dělá projekt velkým.
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