AZ ÖN PARTNERE
A MŰANYAG
TERMÉKGYÁRTÁSBAN
Cégünk fő profilja a fröccsöntött műanyag termékek
és alkatrészek gyártása, melyeket elsősorban bérgyártás
keretében végzünk megbízás alapján. Szerződéses gyártóként
számos műanyag alkatrészt készítünk háztartási készülékekhez,
melyek piacvezető cégek termékeibe kerülnek beépítésre.
Beszállítóként vállaljuk alkatrészek, vagy komplett készülékek
gyártását, és akár a késztermékek összeszerelését és csomagolását is elvégezzük. Ezenkívül
különféle hőformázott tálcákat is kínálunk élelmiszeripari cégek számára.
Gépparkunk folyamatos fejlesztésével a célunk az, hogy a legkiválóbb minőséget tudjuk
biztosítani partnereink számára a nagy pontosságú, precíziós műanyag alkatrészek gyártása
során. Ügyfeleink elégedettsége érdekében különösen nagy hangsúlyt fektetünk az általunk gyártott
termékek minőségére.
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RÓLUNK

LenoPack Kft. 100%-ban magyar tulajdonban lévő családi vállalkozásként jött létre, mely azóta
is Dunaújváros frekventált helyén, a Dunai Vasmű mellett üzemel. Társaságunk főként kiváló
minőségű műanyag alkatrészek és csomagolóanyagok gyártására specializálódott, de emellett
széleskörű termékkínálattal és bérgyártással igyekszik kielégíteni ügyfelei igényeit.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Magas színvonalú gépparkunk segítségével a legmagasabb elvárásoknak megfelelően teljesítjük
partnereink megrendeléseit. Képzett munkatársaink felügyelete mellett ENGEL műanyag
fröccsöntő gépek biztosítják a kiváló minőséget a közel 4.000 nm-es telephelyünkön. Megoldást
tudunk nyújtunk önálló alkatrészek, illetve komplett készülékek gyártásában, dekorálásában,
valamint a termékek összeszerelésében és csomagolásában is.

KÜLDETÉSÜNK

A folyamatos fejlesztéseknek, a magasan képzett szakembereinknek és a partnereinkkel való
szoros együttműködésnek köszönhetően a legkiválóbb minőséget tudjuk biztosítani a tervezéstől
a késztermékek gyártásáig.

PARTNEREINK

Kiemelkedő partnereink közé tartozik a MOMERT Zrt., akiknek több millió darab műanyag és gumi
alkatrészt gyártunk összeszerelésre. Szintén az egyik fő partnerünk az ELECTROLUX, akiknek a
prémium minőségű porszívóihoz készítünk komplex, kívülről is jól látható alkatrészeket, amelyek
nemcsak a kiváló minőségnek, de az esztétikai elvárásoknak is megfelelnek. Számos további
vállalkozásnak vagyunk stratégiai beszállítói.
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