En attraktiv partner
att räkna med

En pålitlig innovatör som
bidrar med lönsamhet
Envipco är ett globalt ledande teknikföretag med över fyra decenniers
erfarenhet av att tillhandahålla skräddarsydda återvinningslösningar
för alla storlekar av företag, små som stora. Att samarbeta med oss på
Envipco säkerställer att du som kund får smidig implementering av
returlösningen, men även hög tillgänglighet till högklassig service
eftersom att vi har tekniker utspridda över hela Sverige. Vi har en tydlig
strategi för att skapa resultat för våra kunder och det gör vi genom att
leverera högkvalitativa och tidseffektiva pantmaskiner, som är anpassade efter deras verksamheter och kunder. Konkret innebär det att våra
pantmaskiner bidrar med förhöjd omsättning för våra kunder och detta
sker genom att antalet pantade enheter ökar.
För oss på Envipco är målsättningen att skapa en renare värld för
framtida generationer genom vår unika återvinningsteknik. Innovation
och miljömedvetenhet går hand i hand, och vi ämnar att ständigt utveckla
våra returlösningar och på så vis minska våra kunders klimatavtryck.
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Antal mottagna förpackningar
Antal kunder som pantar

En grogrund för
innovation och kreativitet
På Envipco har vi också ett stort fokus på att
skapa en god och säker arbetsmiljö, där personalen trivs och utvecklas. Vi är en flexibel
arbetsgivare som erbjuder våra anställda
en dynamiskt arbetsplats, där möjligheterna
att komma med egna idéer och lösningar är
stora. Vår filosofi är att människor växer med
att känna sig delaktiga och få ansvar, vilket vi
är väldigt stolta över att kunna bidra till. Som
arbetsgivare främjar vi personlig utveckling
och erbjuder våra medarbetare vidareutvecklande interna utbildningar och kurser.

Auktoriserade konsulter
inom redovisning och lön
www.klingredovisning.se

Unik och marknadsledande teknologi
Att skapa mervärden för våra kunder genom dimensionell teknologi är vårt
huvudfokus. Vi har utvecklat en helt unik returlösning som gör det möjligt för
slutkonsumenten att panta hela kassar eller säckar med förpackningar direkt i
returmaskinen, ett så kallat ”bulk in feed”. Det innebär att konsumenten slipper
att pantsätta förpackningarna en åt gången, och det bidrar till en bättre hygien
och förhöjd kundupplevelse. En annan fördel är att det går att anpassa våra
returmaskiner för utomhusbruk och på så vis kan du som kund använda butiksytan till försäljning.

Revolutionerande pantmaskiner
med maximal miljönytta
Med innovation i framkant ämnar vi att skapa förutsättningar för våra kunder
att optimera sina butiksytor och på så vis generera högre intäkter. Våra pantmaskiner är designade för att prestera, oavsett storlek på din butik, och kan
installeras för både inomhus- och utomhusbruk. Enligt oss ska det vara enkelt
att göra rätt och genom våra maskiner så sparar dina kunder tid samtidigt som
de bidrar till att minska det totala klimatavtrycket.

010-175 54 30
info@ipcpartner.se
www.ipcpartner.se

Tacksamheten från kunden är det mest
konkreta som vi upplever med denna lösning.
Albin Håkansson
Extra Stormarknad i Mjällby

FLEX – Marknadens mest flexibla returautomat
Envipco Flex är marknadens mest traditionella returlösning för mindre och mellanstora butiker.
En stabil returautomat som bidrar med ett kostnadseffektivt sätt att hantera returer av tomma
dryckesförpackningar. Flex levereras på hjul och det innebär att du som kund kan välja var du
vill placera maskinen i butiken. Maskinen ska passa alla våra kunder och därför erbjuder vi
leverans med tillhörande stativ. Som namnet på vår maskin antyder: flexibilitet när det är som bäst.

Högklassig service i hela landet
Att äga en returlösning från Envipco är en stor trygghet för dig som kund. Du kan alltid lita på
en säker drift av maskinen, men när något inträffar så finns våra servicetekniker alltid nära
tillhands. Vi anpassar vår service och hjälper till via digital uppkoppling och på så vis kan alla
våra kunder hantera sina returlösningar på egen hand med vår assistans. Vårt servicesystem
har ytterligare en dimension gällande service, det arbetar proaktivt i förebyggande syfte. Alla
installerade returlösningar är uppkopplade mot vårt nätverk och det innebär att vi kan förutse
eventuella problem innan de inträffar. Service när det är som bäst – som täcker alla dina behov.

Quantum - förenklar din
och dina kunders vardag
Framtidens returlösning är redan här. Envipco Quantum är
en revolution inom returhantering eftersom att den erbjuder
extremt snabb förpackningshantering. Quantum innehar
marknadens effektivaste komprimering av förpackningar
samtidigt som den är säker och trygg att använda.
Med ett användarvänligt gränssnitt ger Quantum
en positiv upplevelse varje gång kunden pantar
i din butik.

SÄKERHET
CE-godkänd. Godkänd enligt Returpacks specifikationer.

IDENTIFIERING
Streckkodsläsning, formigenkänning,
materialsensor och vågfunktion.

MODERN DESIGN
Modernt utseende som attraherar kunderna
med upp till 130 förpackningar per minut
samt hög servicetillgänglighet.

STOR & TYDLIG DISPLAY
Den stora 19” högupplösta displayen kommunicerar med
användaren på ett informativt och effektivt sätt.

ENKEL INSTALLATION
Ingen fast anslutning krävs vid installation av Quantum.

HÖG LAGRINGSKAPACITET
Quantum lagrar upp till 25 000 förpackningar innan
något pantkärl behöver bytas.

Snabb & fräsch pantning
Kunderna kan bara tömma sina förpackningar i
automaten, vilket innebär att de aldrig behöver röra
förpackningarna. Det går fort, det är säkert och det
är slut på all smutsig och krånglig hantering. Ytorna
är lättskötta, allt för att underlätta för butikens personal
vid rengöring och skötsel.

Hållbarhetsarbete som gör skillnad
Envipco strävar efter att vara ett hållbart företag både vad gäller kvalitet och miljö,
och arbetar kontinuerligt med att utveckla material och teknik för våra lösningar.
Våra returlösningar ska implementeras med möjlighet till eftermarknadsservice
nära slutkundens geografiska läge, vilket minskar transportutsläpp för alla
inblandade transporter. Vi arbetar kontinuerligt med att få våra kunder att
förbättra sin miljömedvetenhet och uppmuntrar dem att använda vår teknik
för att minska den övergripande belastningen på miljön. Med det i åtanke
är det en självklarhet för oss att ställa oss bakom FN:s globala mål.
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Mot en klimatsmart framtid tillsammans med oss på Envipco.
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Frågor: 010-516 82 20
Service: 010-516 82 30
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