
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

UNITED CAPS sărbătorește un punct de răscruce în 
producție - 10 miliarde dintre cele mai bune sisteme de 
închidere din lume produse într-un an  

Evenimentul special din ziua de 30 noiembrie, de la fabrica UNITED 
CAPS DUNAVARSÁNY, atrage clienții și mass-media 

Wiltz, Luxemburg, 4 decembrie 2018 – UNITED CAPS, un producător internațional de 
capace și sisteme de închidere, a raportat astăzi că la fabrica sa din Ungaria a 
organizat un eveniment prin care a sărbătorit producția sistemului său de închidere cu 
numărul 10 miliarde în acest an, mai precis inovatorul său sistem de închidere 
DOUBLEFLOW pentru uleiuri alimentare. Pentru prima dată în istoria companiei au 
fost produse 10 miliarde de sisteme de închidere într-o perioadă de 12 luni. 

Aflată în Dunavarsány, Ungaria, fabrica s-a specializat în producerea de capace și 
sisteme de închidere pentru băuturi și uleiuri alimentare. În conformitate cu strategia 
„CLOSE TO YOU” („APROAPE DE TINE”) a UNITED CAPS, de a aduce operațiunile în 
apropierea clientului, acolo unde este posibil, pentru a le oferi servicii excepționale, 
fabrica de la Dunavarsány este poarta companiei către Europa de Est. Acesta servește 
o serie de branduri celebre în această regiune, inclusiv marca poloneză de ulei 
Wielkopolski de la Princes Group, unul dintre producătorii de produse alimentare și 
băuturi din Europa cu cea mai mare dezvoltare. UNITED CAPS continuă să 
investească în fabricile din Ungaria, cu o nouă linie de producție deja în construcție. 

„Suntem foarte mândri că am fabricat sistemul de închidere cu numărul 10 miliarde”, a 
declarat Benoit Henckes, CEO al UNITED CAPS. „Este un punct de referință important, care 
evidențiază încrederea investită în UNITED CAPS de operatorii de pe piață. Este un indiciu 
al fiabilității noastre, ceva cu care ne mândrim. Sistemul nostru inovator de închidere 
DOUBLEFLOW a fost cel cu numărul 10 miliarde. Nu ne propunem ca în fiecare an să fim 
compania care fabrică cel mai mare număr de sisteme de închidere. Dar anul acesta suntem 
mândri de faptul că, de 10 miliarde de ori, ne-am propus să fabricăm cele mai bune sisteme 
de închidere și că am reușit aceasta. 

UNITED CAPS a sărbătorit această realizare cu un eveniment la fabrica din Dunavarsány, 
unde a fost fabricat sistemul de închidere cu numărul 10 miliarde. Evenimentul a inclus și 
conversații între CEO-ul Benoit Henckes și directorul fabricii Dunavarsány, Szabolcs Szili.  

„Suntem onorați să fim recunoscuți la uzina Dunavarsány pentru producerea sistemului de 
închidere cu numărul 10 miliarde pentru UNITED CAPS," a spus Szili.  

DOUBLEFLOW este un instrument de turnare cu precizie pentru uleiurile comestibile. 
Îmbunătățind experiența de utilizare a uleiului comestibil, duza de turnare ingenioasă cu care 
este prevăzut DOUBLEFLOW oferă o varietate de opțiuni de turnare și un control 
excepțional, datorită formei sale inovatoare, asemănătoare cu o picătură. Este un produs 



 
ușor și are un design atractiv, însă aceasta nu afectează performanțele sale, garantând 
turnarea fără scurgeri de produs, menținând sticla uscată și ușor de manevrat, asigurând în 
același timp calitatea conținutului în cursul perioadei de valabilitate. Acest produs este 
disponibil într-o gamă largă de culori și posibilități de imprimare, ceea ce permite mărcilor să 
aibă performanțe deosebite la raft. 

Menno Bax, director de marketing la Wielkopolski, a adăugat: „Aceasta este o inovație 
deosebită. La Wielkopolski, suntem încântați să ne îmbunătățim gama cu noul 
DOUBLEFLOW, pentru a face viața mai ușoară pentru consumatorii noștri și pentru a 
consolida brandul și planurile de extindere pe care le avem cu marca Wielkopolski pe piața 
poloneză.” 

 

Pentru mai multe informații despre produsele și serviciile de la UNITED CAPS, vizitați 
www.unitedcaps.com. Pentru a afla mai multe despre UNITED CAPS DOUBLEFLOW, vizitați 
www.unitedcaps-innovations.com/doubleflow.  
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De 10 miliarde de ori în acest an, UNITED CAPS a creat cele mai bune sisteme de 
închidere, iar firma se mândrește în mod special cu unul dintre ele, „un capac cu funcție 
duală” numit DOUBLEFLOW. Este o dovadă a calității, experienței și inovației pe care o 
oferă UNITED CAPS”.  

 

http://www.unitedcaps.com/
https://www.unitedcaps-innovations.com/doubleflow/
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Unitatea din Ungaria este specializată în sisteme de închidere pentru băuturi și uleiuri 
comestibile, cum ar fi sistemul de închidere DOUBLEFLOW, care este utilizat la sticlele de 
ulei Wielkopolski. 
 
 

DESPRE UNITED CAPS 

UNITED CAPS este o companie de referință la nivel global în domeniul proiectării și fabricării 
de capace și de sisteme de închidere din plastic cu performanțe ridicate. Datorită capacității 
sale semnificative de inovare și portofoliului cuprinzător de soluții avansate, atât standard cât 
și personalizate, UNITED CAPS este partenerul preferat al celor mai importante companii din 
întreaga lume. Sprijinim lanțul valoric al clienților noștri prin protejarea integrității produselor, 
garantând siguranța și sănătatea consumatorilor și protejând astfel reputația mărcilor cu care 
colaborăm. Un grup de companii extrem de dinamic și flexibil, care este la origine o afacere 
de familie, UNITED CAPS oferă soluții complete pentru o gamă largă de aplicații și de piețe 
din întreaga lume. Sediul principal al companiei se află în Luxemburg, iar unitățile sale de 
producție se află în Belgia, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Luxemburg și Spania. 
UNITED CAPS are peste 500 de angajați, iar cifra sa de afaceri era, la sfârșitul anului 2017, 
de 137 milioane de euro. 

www.unitedcaps.com 

       

 
PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU RELAȚIA CU PRESA 

Monika Dürr 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0)6104 944895 

http://www.unitedcaps.com/
mailto:monika.d@duomedia.com
https://twitter.com/UC_capsclosures
https://www.linkedin.com/company/unitedcaps/
https://www.instagram.com/uc_capsclosures/
https://www.youtube.com/channel/UCeGjct7eTkzJWDRPw6yoSyg
https://vimeo.com/user12014900
http://lu.viadeo.com/en/company/united-caps
https://www.xing.com/companies/unitedcaps

