Kvalitet er et valg

Vores fleksibilitet og kvalitet

Velkommen til Derman Pack
- En troværdig leverandør
Siden 2008 har Derman Pack leveret kvalitetsemballage til fødevareindustrien. Over årene har vi
haft voldsomt vokseværk, og vi er gået fra at sælge
små oplag af emballage-løsninger til lokale pizzeriaer, til i dag at være leverandør af en bred vifte af
fødevareemballage til store dele af branchen.
I dag består vores produktsortiment ikke længere kun af pizzabakker, men også burgerbokse,
take away-emballage, termobakker, papirsposer
og meget mere. Derudover har vi også en række
agenturretter.
Det bedste fra alle verdener
Selv om Derman Pack er en dansk virksomhed,
sætter vi en stor ære i at have en rummelig og
multikulturel arbejdsplads med plads til forskellighed. Vores medarbejdere kommer fra mange
forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er
deres engagement og lyst til at levere gode resultater og en høj service til vores kunder hver dag.

Emballage af højeste kvalitet
Hos Derman Pack får du et bredt udvalg af kvalitetsemballage samlet ét sted.
Størstedelen af vores produktion er placeret i Tyrkiet,
hvorfra vi importerer ca. 60 % af vores produkter
såsom skumbakker, termobakker, burgerbokse, pomfritæsker, pølsebakker, take away-emballage og papirsposer. Derudover har vi en række faste leverandører i
Asien, hvorfra vi bl.a. importerer krydderier.
Alle varerne distribueres fra vores nye lager i Ishøj.
Fødevaresikkerhed på dagsordenen
Der findes mange krav og regler til produkter, som er i
kontakt med fødevarer. Hos Derman Pack følger vi alle
danske regelsæt og lever op til gældende standarder.
Vi har desuden en ekstern fødevarekonsulent, der
hjælper med udarbejdelse og udfyldelse af datablade,
som sikrer, at vores dokumentation altid er i orden.

Skræddersyede løsninger
Ud over vores almindelige produktportefølje, er det også
muligt at købe skræddersyede tryksager, f.eks. papirsposer eller pizzabakker med eget navn og logo.

Vi er en løsningsorienteret speditør med en ægte
passion for logistik og kundeservice, der bygger
langsigtede relationer gennem engagement, tillid
og integritet. Med egne kontorer i Danmark, Sverige, Norge & Finland tilbyder vi globale transportløsninger med lokal ekspertise.

ISA NORDIC er Derman Packs
foretrukne samarbejdspartner på
transporterne fra blandt andet
Tyrkiet og Fjernøsten.

Your Nordic Solution

Taner Bardakci, General Manager
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Mød vores dygtige medarbejder
- Julie, projektansvarlig

”Vi har højt til loftet og der er plads til både store og små mål.
Vi både støtter og passer på hinanden i Derman Pack, som en rigtig lille familie.
Jeg nyder hver dag at møde på arbejde og glæder mig til dagens opgaver og udfordringer.”

Mød vores dygtige medarbejdere
- Mohammed, lagermedarbejder

”Derman Pack er en virksomhed med plads til forskellighed og personlig udvikling.
Vi har det sjovt sammen og glæder os altid til en ny dag.
Vi finder altid en måde at forstå hinanden på.”

Vi forhandler markedets bedste varer
- Vores agenturer

Derman Pack har ikke kun emballage på hylderne.
Vi er ligeledes stolt forhandler af en række agenturer.

Meray
Det tyrkiske nøddemærke Meray er særligt kendt for deres store udvalg af forskellige nødder og
tørret frugt af høj kvalitet. Derman Pack er eneforhandler af Merays produkter i Danmark, som
vi distribuerer til forskellige basarer i hele landet.

Sebahat
I mere end 30 år har Sebahat produceret tyrkiske specialiteter til detailmarkedet. I starten bestod
produktionen primært af Tyrkisk delight, men i dag er der også marmelade, honning, instant kaffe,
te og mange andre produkter i sortimentet. Derman Pack er eneforhandler af Sebahat i Danmark.

Hayat Kimya
Med rødder helt tilbage til 1937 har Hayat Kimya en stor rolle på markedet for bl.a. husholdningsartikler som rengøringsmidler og vaskepulver. Hos Derman Pack importerer vi en lang
række af de mest populære produkter til videresalg i Danmark.

En stor tak til vores samarbejdspartnere
- Sammen skaber vi glade kunder
En kæde er ikke stærkere end det svageste led. Det ved vi hos Derman Pack, og derfor sætter
vi stor pris på alle vores samarbejdspartnere, der hver dag bidrager til, at vi fortsat kan levere
produkter og service af højeste kvalitet.
Derfor vil vi gerne sende en særlig tak til dem – sammen med jer skaber vi glade kunder!

Derman Pack ApS
Vejleåvej 54
2635 Ishøj

Eksperter indenfor sikring siden 2003
• Vi holder fast i kvaliteten og giver alle vores
kunder tilfredshedsgaranti
Ring på 70223041 og få en sikringstekniker ud for rådgivning.
Spyman tilbyder sikringsentreprise indenfor disse områder:
kameraovervågning, alarm, GPS-tracking, sikringsgitter
samt låse.

+45 70 22 30 41 · info@spyman.dk · www.spyman.dk
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