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Kartony fasonowe
oraz klapowe

Opakowania na
zamówienie

Opakowania
wielogabarytowe

Opakowania
dostosowane do palet

Torby
papierowe

Materiały
pomocnicze

Firma Centrum Zaopatrzenia to
ﬁrma, która zapewni dla Ciebie
kompleksowe
usługi pod względem
opakowań kartonowych
i nie tylko.
Wieloletnie doświadczenie oraz
wiedza
pozwala nam na dostosowanie
się do obecnego rynku.
W naszej ofercie znajdą
Państwo różnorodne
opakowania kartonowe oraz
niezbędne akcesoria, które ułatwią każdemu szybką i oszczędną
wysyłkę.

O FIRMIE

Topowym produktem jaki
chcemy Państwu zaoferować jest
to nowoczesne opakowanie o
nazwie CEZETA!
Opakowanie to wyróżnia przede
wszystkim wysoka jakość,
gwarancja bezpieczeństwa oraz
szybkość pakowania
nie przekraczająca 40 sekund
przy nabraniu wprawy.
Prezentowane przez nas
opakowanie posiada unikalny
wzór oraz chronione jest
Europejskim prawem
patentowym!
Więcej:
www.centrumzaopatrzenia.eu

PRODUCENT CERTYFIKOWANEGO
OPAKOWANIA CEZETA

OPAKOWANIA KARTONOWE
Z TEKTURY FALISTEJ

CERTYFIKOWANE
OPAKOWANIA CEZETA

Oferujemy kartony:
• fasonowe
• klapowe
• Wielkogabartytowe
• Na zamówienie

Szerokie zastosowanie:
• elektronika
• szkło
• kosmetyki
• własny rozmiar, zadruk

AKCESORIA POMOCNICZE
W PAKOWANIU
Oferujemy
• folię stretch
• folię bombelkową
• taśmy klejące
• akcesoria na zamówienie

OFERTA

OPAKOWANIE
CEZETA
Nowa jakość procesów
logistycznych
w e-commerce!

Pakuj bezpiecznie, zapomnij o taśmach, dyspenserach,
nożyczkach oraz wypełniaczach!
Nowa jakość procesów logistycznych w e-commerce! Opakowanie Cezeta to opakowanie, które wprowadzi najwyższe
standardy pakowania w Twojej ﬁrmie! Dzięki naszemu certyﬁkowanemu opakowaniu unikniesz kłopotliwych sytuacji jakimi
są uszkodzenia przesyłek czy reklamacje ze względu na uszkodzony towar. Nasze opakowanie pozwoli Tobie zapakować
dowolny produkt w ciągu kilku sekund nie używając do tego żadnych taśm , wypełniaczy oraz taśmy klejącej! Cały proces
pakowania produktu to sama przyjemność. Nie wierzysz? Przekonaj się zamawiając nasze opakowanie.

Opakowanie Cezeta:
•
•
•
•

umożliwia optymalizację procesu pakowania, w tym skrócenie do kilkunastu sekund pakowania pojedynczej przesyłki,
zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa przesyłki, w tym towarów szczególnie wrażliwych na uszkodzenia,
ułatwia zarządzanie zapasem opakowań, wypełniaczy i akcesoriów potrzebnych do pakowania,
Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu dociskowego jesteśmy w stanie wysłać dowolny przedmiot, który dzięki zabezpieczeniu nie będzie się poruszał w trakcie transportu oraz będzie odporny na łączny nacisk aż 120 kg!

Uwaga! Nasze opakowanie jest produktem objętym patentem! Dzięki temu kupując nasz produkt masz gwarancję najwyższej jakości oraz
oryginalność produktu, która chroniona jest Europejskim prawem patentowym!

Standardy oraz bezpieczeństwo! Zapewniamy w 100%
Nasze opakowanie typu Cezeta to najwyższy standard bezpieczeństwa przesyłki potwierdzony badaniami
przeprowadzonymi przez Instytut Badawczy Opakowań COBRO na potrzeby transportu elektroniki
(standard ISTA 6 – AMAZON). Nasze opakowanie posiada wszelkie certyﬁkaty oraz specyﬁkacje, które zostały
zatwierdzone przez odpowiednie instytucje! Materiał z którego wykonano opakowanie jest w 100% biodegradowalny.

Poznaj cechy techniczne naszego opakowania!
•
•
•
•
•
•

Możliwość przygotowania dedykowanych wykrojników, uwzględniających różne wielkości przesyłek.
Wysoka jakość tektury oraz unikatowa, bardzo elastyczna i odporna na przerwanie folia.
Specjalna konstrukcja (m.in. podwójne ścianki) zapewniająca bezpieczeństwo przesyłki i minimalizująca reklamacje.
Produkcja w systemie FSC, zadruk w technologii FLEXO, OFFSET.
Możliwość przygotowania opakowania wielokrotnego użytku, pozwalającego na zwrot w tym samym pudełku.
Dostarczane rozłożone, w pojedynczych workach transportowych, ułatwiających składowanie i czystość opakowań.
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Jak to działa?
Wystarczy
zaledwie 13 sec.
aby zapakować
produkt!

Umieszczamy towar pod folią w
sposób, który zapewni
odpowiednią prezentację po
otwarciu pudełka przez Klienta.

Składamy odpowiednio
wg. dostarczonego
schematu pudełko, który
otrzymasz od nas po zakupie.

Zamykamy pudełko przy
wykorzystaniu taśmy
samoprzylepnej umieszczonej
na wieczku.

Wysłaj bezpiecznie oraz bez
uszkodzeń dzieki
certyfkowanemu
pudełku CEZETA od
centrumzaopatrzenia.eu

Sprzęt typu:
laptopy, tablety, telefony

Sprzę komuterowy: dyski,
pamięci RAM, karty graficzne

Zegarki oraz inne drogie
produkty osobiste.

Wszelkiego rodzaju
biżuteria

Produkty szklane: butelki z
winem oraz inne alkohole.

Bezpieczna wysyłka perfum,
kosmetyków.

Akcesoria do makijażu :
cienie, pędzeli etc.

Wysyłka markowych
kosmetyków.

Akcesoria kuchenne:
talerze, filiżanki, sztućce.

Wysyłaj wszystko co potrzebujesz! Nie martw się o
uszkodzenia oraz procesy reklamacyjne.
Wybierając certyfi
kowane opakowanie CEZETA masz
100% gwarancję bezpieczeństwa. Dołącz już dziś do
grona zadowolonych klientów i ciesz się
wyborem naszego opakowania ponieważ jako jedyni
jesteśmy w stanie zapewnić Twojej firmie
maksimum oszczszczędności!

Wysyłając swoje produkty w naszym opakowaniu masz 100% gwarancję nacisku do ponad 100kg! ( dzięki specjalnej foli oraz konstrukcji)
Oznacza to, że Twoje produkty będą zawsze bezpieczne
nawet w ekstremalnych warunkach transportowych. Nasze opakowanie to gwarancja sukteczności oraz minimum
reklamacji dzięki czemu możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy dla Twojego biznesu.

Potrzebujesz uzyskać więcej
informacji na temat opakowań
CEZETA?
Skontaktuj się z nami!
Chcesz złożyć zamówienie, uzyskać więcej informacji o produkcie,
uzyskać indywidualną wycenę naszego opakowania pod Twoje
potrzeby, interesuje Cię druk na opakowaniu, a może chcesz się
umówić z nami na spotkanie w celu prezentacji produktu?
Jeżeli tak - zachęcamy do kontaktu.



Skontaktuj się z naszym
przedstawicielem handlowym
IWONA
+48 603 400 027

 iwona@centrumzaopatrzenia.eu
Ofertę cenową oraz specyﬁkację produktu oraz
jego dostepność wyślemy Ci osobnym e mailem.

Prezentowany produkt CEZETA - jest prawnie opatentowanym
produktem na terenie Polski oraz Europy.

Stawiamy na nowoczesne technologie
w świecie e commerce!

Centrum Zaopatrzenia EU 2020

centrumzaopatrzenia.eu

