Curtis Health Caps
Oferta usług pakowania
Dzięki wykorzystaniu własnej linii pakującej oraz usługom partnerów zewnętrznych,
możemy zaoferować naszym Klientom kompletny produkt – w blistrach,
pojemnikach lub w saszetkach.

Oferta usług pakowania CHC
Posiadamy Zintegrowany System
Zarządzania Jakością, na który
składają się:
- GMP
- HACCP
- PN-EN ISO 9001:2009
- PN-EN ISO 14001:2005
- PN-EN ISO 13485:2012
- BRC Food wyd.6

Posiadamy
uprawnienia
do
wytwarzania produktów organicznych,
produktów dla zwierząt oraz HALAL.

Posiadamy Zezwolenie na
wytwarzanie produktów leczniczych
wydane przez GIF

Oferta usług pakowania CHC
Dysponujemy własną, nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną linią
pakującą, złożoną z blistkarki, kartoniarki, owijarki pakietów oraz kartoniarki
zbiorczej. Posiadamy również linię przystosowaną do pakowania produktów
w słoiczki i rozmaite formy butelek. Takie wyposażenie umożliwia nam
oferowanie kompletnego produktu gotowego.

Oferta usług pakowania CHC
Oferujemy wsparcie w doborze odpowiedniego rodzaju opakowania,
optymalnie dobranego do specyfiki produktu, wymagań Klienta oraz
wymagań regulacyjnych.
oferta

opis

Blistry

Mamy możliwość pakowania w blistry (rozmiar 66x120 mm), z
zastosowaniem folii PVC/PVDC o różnej barierowości i w różnych
kolorach; oferujemy pakowanie w kartoniki jednostkowe (1-9
blistrów), w pakiety oraz kartony zbiorcze.

Słoiczki

Oferujemy pakowanie w słoiczki PET, PP, PE oraz eleganckie
butelki i słoiki szklane, z szeroką gamą zakrętek.

Saszetki

Oferujemy wsparcie w doborze oraz koordynujemy pakowanie
kapsułek w saszetki w formie opakowań promocyjnych.

Inne

Na życzenie naszych Klientów możemy wykonać dowolne
opakowanie, dostosowane do indywidualnych potrzeb, w
nietypowym kształcie i wymiarze.

Oferta usług pakowania CHC
Kartoniki jednostkowe
Ilość blistrów
o wymiarach
66 x 120 mm
w 1 kartoniku

Wymiary kartonika jednostkowego

A

B

H

1-2

72 mm

20 mm

130 mm

2-3

72 mm

30 mm

130 mm

2-4

72 mm

39 mm

130 mm

3-6

72 mm

49 mm

130 mm

4-8

72 mm

63 mm

130 mm

4-9

72 mm

77 mm

130 mm

Blister 56x102 mm

A

B

H

2-4

61 mm

49 mm

108 mm

Pakowanie w blistry 66x120 mm
Ilość x rodzaj kapsułek

15 szt. x
2 oval
15 szt. x
5 - 6 oval
15 szt. x
7,5-10 oval
20 szt. x
7,5-10 oval
15 szt. x
12-14 oval

Wizualizacja

Rysunek

Pakowanie w blistry 66x120 mm
Ilość x rodzaj kapsułek

10 szt. x
5 tube twist-off
10 szt. x
9 drop twist-off
15 szt. x
8 oblong
3 - 5 tube twist-off
10 szt. x
14-20 oblong
20 szt. x
2 oval

Wizualizacja

Rysunek

Pakowanie w blistry 56x102 mm
Ilość x rodzaj kapsułek

15 szt. x
7,5-10 oval
6 szt. x
12 oval
5 szt. x
2 oval

Wizualizacja

Rysunek

Pakowanie w słoiczki
Rodzaj opakowania

Pojemniki PP, np.:
PP-65 (65ml), PP-80
(80ml) + wieczko
Pojemniki PE, np.:
50, 75, 105, 200 ml
+ wieczko

Pojemniki PET
bezbarwne, barwione
+ wieczko
Słoiczki /tworzywo
bezbarwne, barwione
z podwójną ścianką
Słoiczki / szkło
bezbarwne, barwione
+ wieczko(aluminium,
tworzywo).

Wizualizacja (przykłady)

Opakowania standardowe
Wizualizacja

Specyfikacja opakowania
Pojemnik polietylenowy HDPE:
• Kolor: biały,
• Pojemność: 65 ml
• Wysokość z wieczkiem: 76 mm
• Średnica pojemnika: Ø40
• Wieczko wciskowe LDPE z pierścieniem gwarancyjnym, białe, Ø30
• Kartonik jednostkowy: 50x50x80 mm (35 szt. w k. zbiorczym)
Pojemnik polietylenowy HDPE:
• Kolor: biały,
• Pojemność: 100 ml
• Wysokość z wieczkiem: 86 mm
• Średnica pojemnika: Ø45,5
• Wieczko wciskowe LDPE z pierścieniem gwarancyjnym, białe, Ø30
• Kartonik jednostkowy: 50x50x90 mm (20 szt. w k. zbiorczym)
Pojemnik polietylenowy HDPE:
• Kolor: biały,
• Pojemność: 150 ml
• Wysokość z wieczkiem: 94 mm
• Średnica pojemnika: Ø52,5
• Wieczko wciskowe LDPE z pierścieniem gwarancyjnym, białe, Ø45
• Kartonik jednostkowy: 52x53x102 mm (20 szt. w k. zbiorczym)

Usługa magazynowania
Dysponujemy magazynem spełniającym
standardy farmaceutyczne w zakresie
monitorowania i mapowania.

OFERUJEMY USŁUGĘ MAGAZYNOWANIA.
Mamy
możliwość
magazynowania
produktów w 3 strefach temperatur:

Zapraszamy do współpracy

