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Про виробництво

Основні цінності: чесність і довіра

Виробництво пластикової тари було створено в 
1985 році. Ми - професійний виробник різних 
промислових пластмасових виробів більше 30 років. 
Наш завод займає площу близько 20000 квадратних 
метрів, оснащений більш ніж 30 комплектами 
ливарних машин і кількома роботизованими 
машинами.

ISO9001: Система якості сертифіковує нашу якість і 
обслуговування. Завдяки багаторічному 
професійному досвіду виробництва і обслуговування 
клієнтів, ми можемо запропонувати відмінну 
гарантію якості для клієнтів.



ПРО ВИРОБНИЦТВО
Заснована: в 1985 

Міжнародні продажі: Китай, Австралія, Європа, Канада, США, Сінгапур, Японія, Південна Корея, 
Південна Америка і т.д.

Потужності:   1500000 одиниць/рік 

Працівники:  біля 100 

2015 оборот :   US$ 20 млн 



СИРОВИНА :
100% Virgin PP (Поліпропілен) 
1. Міцний, надміцний
2. Екологічно чисті, гігієнічні
3. Без поганого запаху



ОБЛАДНАННЯ



Контейнери виймаються з литтєвих машин за 
допомогою роботизованих маніпуляторів       



Контейнери з відкидною кришкою
1. Контейнери укладаються один на одного з

закритими кришками
2. Контейнери складаються один в один, коли кришки

відкриті для економії місця
3. Захисні пломби і колесика доступні як опція
4. Підходять для конвеєрів



Можна надрукувати логотип



Ящики
1. Складаються один на одний
2. Ручки на коротких стонках
3. Ідеально підходить для збору товару, зберігання і автоматизації

Підходить для конвеєрів і трансферу



Складні контейнери
1. Плоскі згини для зручності зберігання
2. +82% до об'єму при повному відкритті
3. Зручні, надпотужні, довготривалі петлі
4. Легкий збір

Відкидна кришка по бажанню
Підходять для конвеєрів



1. Зручні ручки для перенесення з обох
сторін

2. Повертаються на 180 градусів для
легкого складання один в одний

3. Харчові



Пластикові ящики для 
зберігання

1. Ящики для зберігання з розділювачами
2. Комбіновані ящики для зберігання
3. Ящики, що вішаються на задню стінку

1. Ящики для зберігання з розділювачами



(1). Ящик формується у литтєвій 
машині

(2). Упаковка: в картонні 
коробки



2. Комбіновані ящики для зберігання
1. Ящики прикріпляються один до

одного

2. Ящики ставляться один на одний
на стовпчики

3. Упаковка:  в карт онні  коробки



3. Ящики, що вішаються на задню стінку
1. Ящики вішаються задньою стінкою на панель "жалюзі"

2. Упаковка в картонні коробки



Фармацевтика, галузь тютюнових виробів, 
автомобільна і 
хімічна 
промисловість 
тощо



ESD Контейнери та баки
Провідна версія за запитом
Електронна промисловість



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Система якості ISO9001: 2008 



Якість створює довіру



ДЯКУЄМО!
Ми рухаємося вперед разом

ТОВ «ІНТЕГРАТОР+»:

Артем'єв Віктор
08132, Київська область, Києво-Святошинський район,  
м. Вишневе, вул. Європейська 33, оф. 66. 
Тел. моб:  +38 (098) 437-58-77
  +38 (066) 335-65-17
E-mail:   v.artemiev@integrator.kiev.ua

www.integrator.kiev.ua

mailto:estee-xu@tsp.cc
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