
INNOVATÍV, 
KÖRNYEZETTUDATOS 
CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSOK

Környezettudatos megoldást nyújtunk minden olyan 
gyártó számára, akinek fontos a fenntarthatóság, és 
ennek érdekében új, környezetkímélő lehetőségek után ku-
tat, hogy lecserélje a korábban használt, többnyire műanyag 
csomagolóanyagait.

Cégünk elkötelezett a környezetbarát technológiák elsajátításában és az új innovatív 
megoldások fejlesztésében, ezért több éve kísérletezünk a műanyag helyettesítésére szol-
gáló alapanyagokkal, ezzel csökkentve a hulladékképződést és az ökológiai lábnyomot.
  
Ennek érdekében termékkínálatunkat folyamatosan bővítjük, hogy alternatív lehetősé-
get tudjunk kínálni környezettudatos partnereinknek a műanyag alapanyagok pótlására.  
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CÉGÜNKRŐL

A LenoPack Kft. 100%-ban 
magyar tulajdonban lévő csalá-

di vállalkozásként jött létre, mely 
alapítása óta Dunaújváros frekven-

tált helyén, a Dunai Vasmű mellett 
üzemel. Cégünk elsősorban műanyag 

termékek bérgyártását végzi, de kezde-
tektől fogva nyitottan álltunk a környezet-

kímélő termékgyártáshoz és a folyamatos kutatásainknak 
köszönhetően, most már piacképes innovatív megoldásokat tu-

dunk kínálni. 
 



MIT AJÁNLUNK?
Növényi alapú biopolimerekből fröccsöntött termékeket és csomagolóanyagot 
gyártunk, mint például vendéglátóipari tálcákat vagy kozmetikai tégelyeket. 
Termékpalettánk folyamatos fejlesztés alatt áll, amit a megrendelő igényének 
megfelelően is bővítünk.
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KINEK AJÁNLJUK?
Termékeinket leginkább a környezetvédelmet és fenntarthatóságot szem előtt 
tartó vállalatoknak ajánljuk, melyek csomagolóanyagot használnak vagy/és 
gyorséttermi hálózatokban és kozmetikaiparban tevékenykednek és vezetőségük, 
valamint fogyasztóik érzékenyek a környezetvédelmi megoldásokra. 

INNOVÁCIÓNK LÉNYEGE
A papírgyártás során keletkező mellékterméknek (lignin) adunk egy újabb funkciót, 
ezzel megnövelve hasznosságát és csökkentve a hulladékképződést. A növényi alapú, 
egyedülálló összetevőknek köszönhetően ezen termékeink komposztálhatóak, 
valamint könnyen lebomlanak, így a termék elhasználódása után vissza tudjuk 
juttatni a természet körforgásába. Ennek köszönhetően ügyfeleink műanyagmentes 
megoldást kapnak és támogatnak egy piaci alapú fenntarthatóságra törekvő 
kutatás-fejlesztést is.

KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!

Ha Önnek is fontos a környezettudatosság és szeretné, hogy vásárlói előtt ilyen választás is 
nyíljon, ismerje meg termékeinket és kérje ajánlatunkat az alábbi elérhetőségeink egyikén! Legyen 

partnerünk a fenntartható gyártásban!


