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РЕШЕНИЕТО 
Е В СИСТЕМАТА

ПАКИН ЕООД е специализира-
на във внос и дистрибуция на 
машини и консумативи за ин-
дустриално, индивидуално и 
групово опаковане - метален 
чембер, пластмасов чембер, 
полиестерен чембер; стреч 
фолио, аеро фолио, термосви-
ваемо фолио; самозалепващи 
ленти - тиксо; кашони, опа-
ковки и велпапе; предпазни 
опаковъчни материали и ак-
сесоари.
Фирмата е представител 
и дистрибутор на водещи 
производители на опаковъч-
ни машини и консумативи от 
Германия, Австрия, Италия, 
Полша, Турция, Тайван и други. 
ПАКИН ЕООД е изключителен 
представител на SIGNODE 
Industrial Group и MANULI 
stretch, оторизиран дистри-
бутор фирмите Teufelberger, 
Messersi, Transpak и Smigroup.
Фирмата ни е сертифици-
ран и официален сервизен 
център на SIGNODE Industrial 
Group за Балканите, Източна 
Европа и Украйна.
Разполагаме с оторизиран 
персонал за извършване на 

гаранционен и извънгаран-
ционен сервиз.
Ние предлагаме специфични 
решения за всяка индустрия, 
автоматизирани поточни 
линии, пневматични, елек-
трически, акумулаторни и 
ръчни машини за опаковане с 
лента (чембер) и фолио, как-
то и всички видове консума-
тиви за пакетиране на:
• потребителска електро-

ника;
• автомобилна индустрия;
• кен и бутилки;
• строителни материали;
• картон и хартия;
• стъкло;
• мебели;
• печат (графични изку-

ства); 
• пощи;
• метали;
• пакетиране и дистрибуция;
• фармация;
• дървообработване

Това, което прави систе-
мата на ПАКИН уникална е 
подхода в обслужването 
на клиентите ни - нашите 
Партньори.
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Фокуса и децентрализа-
цията на компанията
Нашите служители прите-
жават голяма автономия. 
Ролята на централния ни 
офис е да се извърши кор-
поративно, стратегическо 
планиране и целеполагане, 
както и да предоставя ос-
новни услуги на звената.
Всекидневното споделяне 
на идеи между колегите за-
пазва всички нас фокусира-
ни върху постигането на 
нашата единствена цел за 
най-високо удовлетворение 
на клиентите.

Близостта до К лиента
Координацията прави наша-
та организация по-гъвкава, 
а служителите ни по-отзив-
чиви. Това позволява всеки 
служител на ПАКИН да бъде 
по-близо до нашите клиен-
ти и да насърчава изобре-
тателни и предприемачески 
подходи за правене на бизнес.

Идентифициране  
на възможностите 
Чрез прилагане на принципа 
80/20 върху всички наши биз-
нес процеси, ние сме в със-
тояние да се съсредоточим 
в развитието, маркетинга и 

усилията за продажба на про-
ектите, които предлагат 
най-големи възможности за 
растеж за нас и най-добрите 
нови продукти и технологии 
за нашите клиенти.

Опростяване на бизнеса
Чрез поддържане на нашия 
бизнес и нашите процеси 
прости, служителите ни 
прекарват по-малко време 
в създаване на бюрокрация, 
както и повече време, об-
служвайки нуждите на на-
шите клиенти.

Основни активи
Квалификацията и гъвка-
востта на служителите 
ни е най-ценният ресурс за 
фирмата. Добрите продукти 
и решения са основа за удов-
летворяване нуждите на на-
шите клиенти.

ВЯРАТА НИ ВЪВ...
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администриране на процеса 
или на част от по-горе из-
броените. Това ще ви поз-
воли да се съсредоточите 
върху основните дейности, 
като в същото време се 
възползвате от опростя-
ване на процесите, нама-
ляване на разходите, един 
единствен партньор за кон-
такт и никакви извънредни 
стокови запаси.

Освен силната връзка, която 
изграждаме с нашите парт-
ньори, основните постиже-
ния на нашия екип са:
• стандантизиране на дей-

ностите;
• разработване на конкрет-

ни решения;
• по-ниски разходи за клиен-

тите ни;
• намаляване и елеминиране 

на допуснатите грешки
• намаляване на разходите 

за инструменти;
• по-ниски разходи за ма-

териали; оптимизиране на 
процесите;

• заплащане на база извър-
шена работа.

Не на последно място бихме 
искали да ви представим ня-
кои доказателства от про-
екти, осъществявани от 
членовете на нашия екип.
• Аутсорсинг на цялост-

ната дейност за скла-
довото стопанство на  
производствено предпри-
ятие, складиране, укреп-

ване за транспортиране, 
експедиция и вътрешен 
транспорт на готови 
продукти на територия-
та  на  предприятията.  

• Набиране, обучение и 
внедряване на персонала за 
обезпечаване  не прекъс-
натия режим на работа.  

• Обучение и внедряване на 
мобилен екип за реакция при 
необходимост на откри-
то и закрито на терито-
рията на предприятията.  

• При необходимост неза-
бавна реакция за укреп-
ване на нарушени товари 
и/извън територията 
на република България. 

• Дейности на терито-
рията на пристанище 
Свищов - претоварване 
и укрепване на товари. 

• При необходимост, падане 
на нивата на река Дунав и 
промяна на дестинацията 
на товарите, осигуряване 
на мобилна група за рабо-
та на открито с ръчни и 
пневматични инструмен-
ти. 

Стабилност на товара, 
ц ялостна логистика
Нашите предпазни пакети-
ращи системи за производ-
ството и преработката на 
вашите продукти са раз-
работени с цел максимална 
сигурност на товара при 
производство, обработка, 
складиране, експедиция и 
транспорт. В зависимост 
от неговата специфика – 
горещо и студено валцувани 
рулони, листова ламарина, 
блокове с цинк, олово, алуми-
ний или мед, тел на рула, ар-
матура и профили за стро-
ителството, хранителни 
продукти, печатни проду-
кти, електроника, механична 
и компютърна индустрии, 
бяла техника, играчки, пе-
рилни препарати, парфюми 

и фармацевтични продукти, 
групови опаковки за трети 
страни, вериги супермарке-
ти, куриерски и транспорт-
ни фирми, дистрибуционни 
центрове и много други - ние 
предлагаме метална или не-
метална лента, предпазни 
ъгли, фолио, самозалепваща 
лента – тиксо, както и ши-
рока гама от машини (авто-
матични и ръчни) за полагане 
и опаковане.
Нашите специалисти проек-
тират в зависимост от спе-
цификата на производство-
то и вашия бизнес, цялостно 
решение за опаковане на про-
дукцията Ви.
Фирмата ни е отдадена на 
нуждите на вашия бизнес. 
От много години работим с 
нашите партньори в този 

телна диагностика, за да се 
осигури бързата и надеждна 
работа.
Опаковъчните ни системи 
включват опит, оборудване, 
консумативи и пълно гаран-
ционно и след гаранционно 
обслужване – подход осигу-
ряващ на клиентите ни един 
доставчик за всичко необхо-
димо.

OUTSOURCING НА 
ОПАКОВЪЧНИ ПРОЦЕСИ
Аутсорсинг дейността е 
много важна и неделима 
част от портфолиото ни. 
Като аутсорсинг компания, 
ние развиваме трайни отно-
шения с партньорите. Като 
такива, ние изпълняваме 
поставените ни задачи на 
конкурентна цена в съот-
ветствие с вашия време-
ви график със стандартно 
високо качеството. Като 
гост на вашия производ-
ствен обект сме постоянно 
фокусирани върху няколко 
ключови характеристики:
• високи етични норми;
• цена;
• добра комуникация;
• контрол;
• лично отношение;
• високи стандарти;
• качество;
• повишено внимание;
Нашето предложение може 
да включва персонал за из-
пълнение на проекта, дос-
тавка на всички необходими 
материали, оборудване, и 

бранш, за да предоставим 
подходящите опаковъчни 
системи, осигурявайки ви-
соки нива на производител-
ност и намаляване на произ-
водствените разходи.
Нашата фирма е структури-
рана да осигури ефективна 
реакция за нуждите на кли-
ентите ни с пълно разбира-
не за високата ни отговор-
ност.
Инвестираме в проучването 
и развитието на нови опако-
въчни продукти за тази Ин-
дустрия, от ръчните маши-
ни, машините задвижвани от 
оператор до напълно авто-
матизираните опаковъчни 
машини – машини, които обе-
диняват надеждна електро-
ника, интегриран софтуер 
и възможност за самостоя-

www.packin.net
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НАШИТЕ ПРОДУКТИ www.shop.packin.net

  АКСЕСОАРИ

   ПРЕДПАЗНИ 
ОПАКОВЪЧНИ  
МАТЕРИАЛИ

  МЕТАЛЕН 
ЧЕМБЕР

   САМОЗА-
ЛЕПВАЩИ 
ЛЕНТИ

  НЕМЕТАЛЕН   
ЧЕМБЕР

   СТРЕЧ  
ФОЛИО

   ОПАКОВЪЧНИ 
МАШИНИ

www.packin.net
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 СИСТЕМИ  
ЗА ОПАКОВАНЕ  
С МЕТАЛНА ЛЕНТА 
(ЧЕМБЕР)

Предлагаме голямо разно образие 
от метални ленти, скоби, ръчни 
и пневматични инструменти, 
полуавтоматични и автома-
тични чемберовъчни машини и 
аксесоари.

метална   
опаковъчна
лента

скоби
за метален
чембер

машини
и инструменти

www.packin.net
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 СИСТЕМИ  
ЗА ОПАКОВАНЕ 
С ПЛАСТМАСОВА 
ЛЕНТА (ЧЕМБЕР)

Неметалните ленти, които 
предлагаме са полипропиле-
нови, полиестерни, компо-
зитни и текстилни.
Предлагаме и всички видове 
ръчни, акумулаторни, полуав-
томатични и напълно авто-
матични машини и инстру-
менти.

 СИСТЕМИ ЗА  
ОПАКОВАНЕ СЪС 
СТРЕЧ ФОЛИО

Различните типове фолио 
варират от ориентирано 
стреч-фолио за ръчно опа-
коване до високоефективни 
фолиа за скоростните авто-
матични фолиращи машини.
Интегрираните решения, 
включващи оборудване и кон-
сумативи, гарантират на 
клиента оптимална стабил-
ност на палетите при мини-
мален, постоянен и контро-
лируем разход на фолио.
Фолиото, което предлага-
ме е лесно за употреба и се 
отличава с икономичност, 
грижа към околната среда и 
сигурно съхранение на проду-
ктите.

стреч
фолио

полиестерна
лента

ак умулаторни
инструменти

ръчни 
инструменти

орбитални 
машини

машини
с въртящо рамо

www.packin.net
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 СИСТЕМИ  
ЗА ОПАКОВАНЕ  
С ТЕРМОСВИВАЕМО 
ФОЛИО

Машините, които предлагаме 
са ръчни, полуавтоматични и 
автоматични.
Предлагаме машини и консума-
тиви за няколко пазарни сег-
мента: хранителни продукти 
(хлебни, сладкарски изделия, 
пица, плодове и зеленчуци, млеч-
ни продукти, напитки и консер-
вирана храна), нехранителни 
(печатни продукти, електро-
ника, механична и компютърна 
индустрии, перални, играчки, 
перилни препарати, парфюми и 
фармацевтични продукти), опа-
ковки за трети страни и вери-
ги супермаркети.

полуавтома-
тична тер-
мофолираща 
машина

PVC фолио

термосвиваемо
фолио

www.packin.net
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 СИСТЕМИ  
ЗА ЦЯЛОСТНО  
ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
ПРОЦЕСИ

Машини за сглобяване на ка-
шони, манипулатори, конвейр-
ни системи, палетизатори и 
всичко необходимо за вашата 
добра опаковка.

 СИСТЕМИ ЗА  
ОПАКОВАНЕ СЪС 
САМОЗАЛЕПВАЩА 
ЛЕНТА - ТИКСО

Висока сигурност и защита 
на вашите кашони, опаковки 
и пликове. Нашата цел вина-
ги е била да предлагаме лен-
ти (тиксо) с високо качество 
и надежност. Нашата гама 
от ленти (тикса) е предназ-
начена за работа с всички 
ръчни или автоматични ма-
шини, както и с високопро-
изводителни линии. Този ан-
гажимент е придружен от 
възможността за персонали-
зиране на тиксото с високо-
качествен печат.

самозалеп-
ваща лента 
тиксо

хартиено
тиксо

фолираща
машина
Octopus

акрилно
тиксо

www.packin.net



ПРЕДПАЗНИ 
ОПАКОВЪЧНИ 
МАТЕРИАЛИ

аерофолио пластма-
сови ъ гли

картонени
ъ гли велпапе

кашони

предпазни
опаковъч-
ни мате-
риали

Аерофолио
Аерофолиото е един от 
най-често използваните 
предпазни материали. Пред-
ставлява два пласта слепен 
полиетилен с въздушни балон-
чета в средата. В зависимост 
от дебелината на полиетиле-
на и размера на балончетата 
се избира и правилното аеро-
фолио за Вашите нужди.

Предпазни ъгли
Предлагаме широка гама от 
предпазни ъгли - картонени 
и пластмасови. Защитните 
ъгли осигуряват сигурност 
при опаковане с чембер и фо-
лиране на палетите, както 
и защита при транспорт. 
Предлагат се в различни раз-
мери според изискванията 
на клиента.

Кашони, 
к утии и велпапе
Пакин предлага богата 
гама продукти от велпа-
пе и картон. Изработваме 
кутии и кашони в различни 
размери и стил, както и пе-
чат върху тях. Предлагаме 
и различни видове велпапе - 
трипластово, петпласто-
ви и други.

Пакин е вносител на гол ямо разнообразие 
от предпазни опаковъчни материали.

От Стомана до Детските продукти
Пазарите, които обслужваме са толкова разнообразни, кол-
кото индустрии в света.

Нашите основни пазари са стомана, хартия и свързани с тях 
продукти, консервно производство и бутилираща промиш-
леност, строителство, издателска и полиграфическа дей-
ност, текстил, хранителни продукти и др.

Клиентите на ПАКИН са лоялни, защото те знаят, че ние 
предлагаме продукти с най-строгите стандарти за ка-
чество.

•  БУТИЛИРАЩА  
ПРОМИШЛЕНОСТ; 

•  ВЕСТНИЦИ И ПЕЧАТНИ  
ИЗДЕЛИЯ; 

•  ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА 
 НА МЕТАЛИ ;

•  ДЪРВЕСИНА ;
•  ЗЕМЕДЕЛИЕ ;
•  КАМЪК, СТЪКЛО И КЕРАМИКА; 
•  КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ; 
•  МАШИНОСТРОЕНЕ ;
•  МЕТАЛО ПРЕРАБОТКА ;

•  ПОЩИ И КУРИЕРИ; 
•  ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕЛПАПЕ; 
•  ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЯ ;
•  РЕКЛАМНИ ИЗДЕЛИЯ ;
•  СИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ; 
•  СКЛАДОВЕ ;
•  СТРОИТЕЛСТВО ;
•  ТЕКСТИЛ ;
•  ТУХЛИ И БЕТОННИ ИЗДЕЛИЯ ;
•  ТЪРГОВИЯ ;
•  ХРАНИТЕЛНА  

ПРОМИШЛЕНОСТ

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

www.packin.net


