Bæredygtig og bionedbrydelig
plastikemballage
Hos Pharma-Tech A/S er vi eksperter i at producere blæsestøbt emballage til både fødevare- og pharmaindustrien. Vores sortiment af plastbeholdere strækker sig over
produktion af pharma-tabletbeholdere med mere end
450 varianter fra 10 ml til 5.000 ml til produktion af flasker,
dunke, krukker til fødevarer, husholdning, helsekost og
personlig pleje.
Vi er eksperter i at producere bæredygtig emballage
og kan levere CO2-neutral emballage i bionedbrydeligt
plast, som er produceret efter principperne om cirkulær
økonomi. Vores CO2 neutrale produkter er baseret på
Bioethanol. Alternativt kan Pharma-Techs produkter
laves af recirkuleret plast og havplast. Alle vores produkter fremstilles i mono-plast, som gør det nemt at
genanvende.

Miljøvenlig produktion
Vi har konstant fokus på at nedbringe energiforbruget
i vores produktion for at belaste miljøet mindst muligt.
De seneste tre år har vi nedbragt vores energiforbrug
pr. kilo plastik med 25 % og vi arbejder med bæredygtighed i hele produktionen.
Produktionen finder sted i rene produktionslokaler.
I produktionen er der installeret HEPA-filtre, og der
er et konstant overtryk for at forhindre indsugning af
fremmedlegemer i produktionen. Alle produktioner
er styret med batchnumre, og hver kasse/foliepakke er forsynet med individuelt nummer.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find 360°-panoramaer,
fotogallerier, cinemagraphs og direkte webadgang ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller
Google Play, og download appen på din
smartphone eller tablet.

360º-panorama

Fotogalleri

2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Cinemagraph

Webikon
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Service og
leveringssikkerhed
Mange af vores varer er lagervarer og kan
således leveres fra dag til dag. Det gælder
også for en stor del af vores handelsvarer
som låg, kapsler, indsatser, dispensere,
trigger sprays, forstøvere, sæbepumper
og foamere. Fra vores pluklager kan vi
levere fra en palle til en full load.

Socialt ansvarlig
virksomhed
Pharma-Tech A/S er en CSR-certificeret
virksomhed, og vi lever op til vores sociale
ansvar. Vi sørger løbende for at uddanne
nye, kompetente medarbejdere til branchen og har flere medarbejdere ansat i
fleks- og skånejobs.
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Stra teg iplan
Kundem øder
Budget planlæg ning
For retn ings udv ikling
Per sonalem øder
Mar kedsfør ing
Sty ring af firmabiler
Gældspleje
Likv idite tsst yring
Eks por tfinansiering
Økonom isk handlingsplan

Få hjælp til at gøre din
to do-liste lidt kortere
Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe
dig med at gøre din hverdag mere enkel.
Dalgasgade 22 · 7400 Herning
Tlf. 74 37 62 00 · sydbank.dk

Sæddervej 17-19, Sædder · 4682 Tureby

Tlf.: 56 28 33 38

info@mathiesen-plast.dk · www.mathiesen-plast.dk

Skal vi hjælpe din virksomhed med at
blive mere bæredygtig?
Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed
med at blive mere bæredygtig, er du velkommen til at kontakte os. Vores erfarne team har en stor viden om forskellige
muligheder, og vi er altid åbne for nye projekter – store som
små.

14074 • www.jsdanmark.dk

Pharma-Tech A/S
Messingvej 23
8940 Randers SV
Tlf.: 86 48 11 66
www. pharma-tech.dk/

ONE COMPANY.
ENDLESS POSSIBILITIES
Creating tailored solutions in
partnership with global market
leaders

Tlf.: 20 29 65 86 · E-mail: jau@imcd.dk · www.imcdgroup.com

