Biznes i Wydarzenia

zInwestycje Dunapack Eurobox

Przełomowy krok

Z

akład w Lublińcu, którego budowę
planuje firma Dunpack Eurobox,
będzie drugim ośrodkiem produkcji
tektury falistej Grupy Prinzhorn zlokalizowanym w Polsce. Fabryka zostanie
wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia – w tym w szybkobieżną tekturnicę o szerokości 2,8 m, kilka multikolorowych maszyn
poligraficznych oraz maszyny do sztancowania. Powstanie nowego zakładu wesprze
strategię integracyjną grupy, a dzięki osiągnięciu wysokiej wydajności w zakresie
zasobów i energii ograniczy jej negatywne
oddziaływanie na środowisko. Inwestycja
umożliwi spółce kontynuację prowadzonej
z sukcesem działalności Dunapack Eurobox
w Ujeździe, a ponadto wzmocni obsługę
i zasięg regionalny. „Od czasu wejścia na
rynek w Polsce w roku 1999 nieprzerwanie

rozwijamy się. Teraz musimy zintensyfikować naszą obecność na lokalnym rynku
poprzez wybudowanie dodatkowego zakładu, aby nadążyć za naszymi klientami. Nowoczesny i wydajny park maszynowy, w połączeniu z doskonałą obsługą sprzedażową
i zaopatrzeniową, stanowić będzie solidną
platformę do obsługi obecnych i nowych
klientów.” Powiedział Cord Prinzhorn, prezes Grupy Prinzhorn.

z Rosnące wymagania

potrzebują innowacyjnych, stabilnych i mocnych dostawców opakowań, takich jak Dunapack, w celu zabezpieczenia w przyszłości
swoich silnych pozycji na rynkach. Nasz
nowy zakład w Lublińcu stanowić będzie
następny przełomowy krok na dynamicznym
rynku opakowań w Polsce” – podkreśla
Alexander Enzenberg, dyrektor zarządzający
dywizji Dunapack Packaging. Dywizja Dunapack Packaging jest obecnie reprezentowana w 10 krajach, gdzie posiada 18 zakładów produkcji opakowań z tektury falistej
w nakładzie 1,8 mld m2 rocznie.

„Przy coraz większym stopniu skomplikowania w marketingu i logistyce, rozwiązania w zakresie opakowań każdego dnia
stają wobec nowych wyzwań. Nasi klienci
Firma Dunapack Eurobox jest obecna
na polskim rynku opakowaniowym
od 1999 roku.
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Dunapack Packaging stanowi część
Grupy Prinzhorn – europejskiego lidera
rynku w branży recyklingu papieru i produkcji opakowań. Przy rocznym obrocie
około 1,2 mld euro, spółka zajmuje trzecią pozycję w Europie w tym segmencie.
Holding zatrudnia 6 tys. pracowników
ludzi w 15 krajach. Prinzhorn posiada
centralę w Wiener Neudorf w Austrii
i składa się z trzech dywizji: Hamburger
Recycling Group, która zajmuje się zbiórką i handlem makulaturą, Hamburger
Containerboard wytwarzającej papier
oraz Dunapack Packaigng specjalizującej się w produkcji rozwiązań opakowaniowych z tektury falistej.
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Spółka Dunapack Eurobox Polska, należąca do austriackiej Grupy Prinzhorn, jest
obecna na polskim rynku opakowaniowym od 1999 roku. Obecnie
przedsiębiorstwo przygotowuje się do nowej inwestycji. Firma nabyła działkę
o powierzchni 12 ha pod budowę nowego zakładu opakowań z tektury falistej.
Fabryka zostanie wybudowana w miejscowości Lubliniec. Inwestycja umożliwi
spółce kontynuację prowadzonej z sukcesem działalności Dunapack Eurobox
w Ujeździe, wzmacniając obsługę i zwiększając zasięg regionalny.

