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Press release
GEFCO Slovakia ponúka v Trnave umývanie vratných obalov
Bratislava, 19. februára 2009 – GEFCO Slovakia, poskytovateľ logistických služieb „ LOGISTICS FOR
MANUFACTURERS“ ponúka svojim zákazníkom umývanie plastových vratných obalov. Umývacia linka
v Trnave ako jediná na Slovensku ponúka výrobným podnikom možnosť umývania svojho obalového
parku.
„Nová služba umývanie vratných obalov je zákazníkom k dispozícií v priestoroch trnavskej prevádzky spoločnosti GEFCO
s rozlohou vyše 30 000 m², kde máme novú takmer plnoautomatickú umývaciu linku. Investície na jej výstavbu si
vyžiadali 2 milióny Eur a kapacita umývacej linky je 1500 prepraviek za hodinu. Spôsob, akým sa obaly umývajú, plne
rešpektuje všetky environmentálne požiadavky,“ uviedla Henrieta Belegišanin, Obchodný inžinier pre prenájom a riadenie
vratných obalov.
V rámci dodržiavania štandardov kvality v automobilovom a elektrotechnickom priemysle sa kladie veľký dôraz na čistotu
obalov. Pre tento účel je v Trnave k dispozícii umývacia linka, ktorá je schopná umyť niekoľko typov prepraviek v krátkom
čase.
„Služba umývania obalov zahŕňa pred umytie impregnovaním, samotné umývanie a sušenie v linke, paletizáciu obalov do
manipulačných jednotiek, páskovanie,

etiketovanie či administratívne operácie. Príkladom doplnkových služieb

s pridanou hodnotou sú riešenia a realizácia skladovania, separovanie a kontrola obalov. V rámci portfólia našich
logistických služieb vieme zabezpečiť zákazníkom umytie spojené s vyzdvihnutím obalov v ich prevádzke a dodanie
konečným užívateľom, ktorí obaly potrebujú na zabalenie produkcie,“ uviedla Henrieta Belegišanin.
Výhodou pre susedné štáty je geografická poloha umývacieho centra spoločnosti GEFCO. Vďaka prepojeniu centra s
medzinárodnou sieťou priamych liniek a krátkej časovej vzdialenosti, môžu mať výrobné podniky z okolitých štátov, najmä
Maďarska, Rakúska, Českej republiky, ale aj Poľska čistý obalový park za výhodných podmienok.

Skupina GEFCO
GEFCO udáva trend v logistike pre priemyselné podniky. Prostredníctvom svojich piatich kľúčových oblastí – Logistika,
GefBoxSystem, Overseas, Overland a distribúcia vozidiel, GEFCO oslovuje svojich zákazníkov ako poskytovateľ
logistických služieb ponúkajúc kompletné portfólio služieb založené na inovácii s celosvetovou pôsobnosťou. S cieľom
uspokojiť požiadavky priemyselných zákazníkov, GEFCO zabezpečuje komplexné riešenia logistiky v rámci
dodávateľského a odberateľského reťazca. GEFCO, prítomné v 100 krajinách sveta, sa radí medzi 10 najväčších
európskych zasielateľských a logistických spoločností s obratom 3.5 miliardy € za rok 2007. Skupina má celosvetovo 400
obchodných pobočiek a 10 000 zamestnancov. Svoje aktivity sústreďuje najmä v Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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