
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A UNITED CAPS valframbert-i üzemének ügyfelek számára 

rendezett eseményén innovatív tejtermék- és 

csecsemőtápszer-kupakokat és -záróelemeket mutattak be 

A híres francia tejtermelő régió szívében található valframbert-i 

üzem a UNITED CAPS a Close to You (Közel Önhöz) stratégiáját 

bizonyítja. 

Wiltz, Luxemburg, 2022. május 5. – A kupakokat és záróelemeket gyártó nemzetközi 

vállalat, a UNITED CAPS a közelmúltban nyílt napot tartott ügyfelei számára új 

gyártóüzemében, amely a franciaországi Valframbert-ben, a híres francia tejtermelő 

régió szívében található. Ez az üzem megerősíti a UNITED CAPS pozícióját 

folyamatosan fejlődő globális szereplőként, és a Close to You (Közel Önhöz) 

stratégiával, valamint az innovációs és fenntarthatósági törekvésekkel együtt új 

lehetőségeket nyit meg a csecsemőtápszerek és tejtermékek piacán. 

Az eseményen a UNITED CAPS bemutatott egy új terméket, amely kifejezetten a 

csecsemőtápszerek és a tejtermékek piacának igényeire lett szabva. A Biostime egyedi 

záróelem, amely a Health & Happiness Group megrendelésére készült, jól tükrözi a 

UNITED CAPS kutatás-fejlesztési csapatának aziránti elkötelezettségét, hogy 

együttműködéssel egy teljes körű csomagolási megoldást kínáljunk, amellyel 

kitűnhetünk a versenytársak közül. A UNITED CAPS akkora szakértelemmel rendelkezik 

ezen a területen, hogy a UNITED CAPS termékeinek több mint felét egyedi, az adott 

ügyfél igényeire szabott záróelemek teszik ki. 

„Mi a Biostime Nutritionnél a Health & Happiness Group részeként a kiválóságra törekszünk” 

– mondta a Health & Happiness Group egyik munkatársa. „A vérünkben van. Ezért a 

kiválóságot megtestesítő és az új generációs tápszerek követelményeinek megfelelő záróelem 

kifejlesztéséhez olyan partnert kerestünk, aki osztozik a határokat feszegető innováció iránti 

szenvedélyünkben. Így találtuk meg a UNITED CAPS vállalatot, és az eredmény egy olyan 

fejlesztés lett, amely megalkuvást nem tűrően elkötelezett a minőség és a biztonság iránt.” 

 

A csecsemőtápszerek csomagolásának szakértője 

A UNITED CAPS elismert szaktekintély a csecsemők számára készült tejporos dobozok 

pattintós kupakjainak és adagolókanalainak piacán. Szakértelme túlmutat magán a terméken, 

és kiterjed a márkák és töltőüzemek polcokon való megjelenésének optimalizálására is. A 

Health & Happiness Group számára kifejlesztett Biostime záróelem a vállalat kétkomponensű 

fröccsöntés terén nyújtott szakértelmének bizonyítéka. 

Az új, egyedi Biostime záróelem mellett a UNITED CAPS kínálatában a tejtermékek és 

csecsemőtápszerek szabványos záróelemeinek széles skáláját találjuk, többek között az 

alábbiakat: 

https://hh.global/#/Home


 

 

• A 127 SAFE-TE egy ázsiai felhasználásra optimalizált, a hangsúlyt a 

termékbiztonságra és a higiéniára helyező felhajtható tetejű, zsanéros záróelem. A 127 

SAFE-TE biztonsági pántja egyértelmű bizonyítékot nyújt arról, ha a csomagolás meg 

lett bontva az egyedi zárnak köszönhetően, amelyen jól látható, ha a terméket már 

kinyitották. A rugalmas pántnak köszönhetően szó szerint nem lehetséges kinyitni a 

zárat, hozzáférni a doboz tartalmához, majd visszaállítani a zár eredeti állapotát. A 

UNITED CAPS ezeket a záróelemeket Ázsiában állítja elő, de Európában is gyártja 

őket a termékeiket Ázsiába szállító töltőüzemek számára. 

• A 127 PROTECSCOOP egy kézzel nyitható, zsanéros prémium záróelem beépített 

adagolókanállal. Az adagolókanál védelmét az első használat előtt egy 

szennyeződésmentes, lefóliázott rekesz biztosítja, és az adagolókanál higiéniája 

optimalizálva van a termék teljes életciklusa során. Az adagolókanál a beépített 

kampóra helyezhető, amikor épp nem használják. A PROTECSCOOP záróelemet 

ázsiai és európai termékekhez egyaránt használjuk. 

• A KINDCAP egy úttörő, kis tömegű, pattintós kupaktechnológia, amely a környezetet 

és a költségvetést egyaránt kíméli, mivel képes megduplázni a meglévő gyártósorok 

kupakelhelyezési sebességét a gyártósor módosítása nélkül. 

 

Középpontban a fenntarthatóság 

„Már sok éve a UNITED CAPS számára kulcsfontosságú a fenntarthatóság” – mondta Benoit 
Henckes, a UNITED CAPS vezérigazgatója. „Működésünk során szem előtt tartjuk 
tevékenységünk és termékeink környezetre gyakorolt hatását. A Health & Happiness Grouppal 
közös közelmúltbeli fejlesztésünk, valamint a fogyasztásra készen kapható termékeink 
kínálata jól mutatja, hogyan tudjuk optimalizálni a funkcionalitást és a fenntarthatóságot. 
Kupakjaink célja, hogy egyaránt jól teljesítsenek használat közben, a gyártósoron, tárolás 
közben és a bolygónk védelmében is.  
 
Emellett a UNITED CAPS az Európai Unió egyszer használatos műanyag termékekről szóló 
irányelvének megfelelő rögzített záróelemek fejlesztésének iparági vezetője. Ez az irányelv 
egyes tejipari termelőkre is hatással van. Ezért a UNITED CAPS bemutatja a rögzített 
záróelemek új, izgalmas kínálatát a UCTC termékcsalád részeként, amely a tejtermelő 
ügyfelek számára maximális megfelelőséget biztosít minimális átállás mellett. 
 
Ráadásul a Fenntarthatósági hét keretében a UNITED CAPS a közelmúltban elindította az 
Every Cap Matters (Minden kupak számít) című webes előadás-sorozatot, amely lehetővé 
teszi a különböző márkák számára az ISCC+ tanúsítvánnyal rendelkező anyagokból készült 
kupakokat használó csomagolási technológiák kipróbálására és működés közbeni 
tesztelésére. Az ISCC Plus (International Sustainability and Carbon Certification – Nemzetközi 
fenntarthatósági és szén-dioxid-kibocsátási tanúsítvány) egy tanúsítványrendszer, amely 
megoldást kínál a nyersanyagok és termékek fenntartható ellátási láncának implementálására 
és tanúsítására, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása terén elért megtakarításokat 
is mutatja. 
 
„A MECHANIKUSAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT alapanyagon kívül BIOLÓGIAI ALAPÚ és 
KÉMIAILAG ÚJRAHASZNOSÍTOTT alapanyagokat is kínálunk” – jegyezte meg Henckes. „Ez 
a tanúsítvánnyal rendelkező alapanyag, és a széles körű kutatás-fejlesztési tevékenységünk 
bizonyította, hogy az ISCC+ tanúsítvánnyal rendelkező alapanyagból készült záróelemek 
pontosan ugyanúgy néznek ki és ugyanúgy működnek, mint a hagyományos úton előállított 
záróelemek.” 

https://www.unitedcaps-innovations.com/safe-te/
https://www.unitedcaps-innovations.com/protecscoop/
https://www.unitedcaps-innovations.com/tethered-closures/


 

 

 
A fogyasztók egyre inkább elvárják a márkáktól a fenntarthatóságot, és készek többet fizetni 
a fenntartható csomagolásért, az ezt az elvárást nem teljesítő márkákat pedig büntetni fogják. 
 
Henckes levonta a következtetéseket: „A vállalatoknak azonnal kell cselekedniük. Jó 
megoldás lehet számukra partnerekkel együttműködve kísérleti módszerrel kifejleszteni a 
megoldásokat, majd menet közben tökéletesíteni a csomagolást. A csomagolástervezési 
laboratóriumokban a fogyasztói preferenciák megtippelésére irányuló kísérletek növelhetik a 
piaci kudarc kockázatát. A UNITED CAPS megfelelően van pozicionálva ahhoz, hogy segítsen 
ebben, és izgatottan várjuk, hogy együttműködhessünk a márkákkal, és segíthessünk nekik a 
fenntarthatósági kezdeményezéseik előremozdításában.” 
 
A UNITED CAPS fenntarthatósági célkitűzéseivel vagy egyéb termékeivel és szolgáltatásaival 

kapcsolatos további információkért látogasson el a www.unitedcaps.com webhelyre, vagy 

töltse le a UNITED CAPS belső fenntarthatósági jelentését a következő helyről: 

https://www.unitedcaps.com/company/united-caps/sustainability-interim-report-2020/ 

 

Képek és feliratok 

 

A UNITED CAPS új gyártóüzeme Valframbert-ben, Franciaországban 

 

 

A UNITED CAPS által a Health & Happiness Group számára fejlesztett egyedi Biostime 

csecsemőtápszer-kupak kifejezetten az ázsiai piacok szigorú követelményeire szabva 

készült 

http://www.unitedcaps.com/
https://www.unitedcaps.com/company/united-caps/sustainability-interim-report-2020/


 

 

A UNITED CAPS cégről 
A UNITED CAPS világszinten is meghatározó szerepet játszik a kiváló minőségű műanyag 
kupakok és záróelemek tervezésében és gyártásában. Széles körű innovációs 
törekvéseinek, valamint szabványos és egyedi fejlesztésű megoldásokból álló gazdag 
portfóliójának köszönhetően a világ vezető cégei is a UNITED CAPS termékeit választják. 
Ügyfeleink értékteremtési láncát termékeink integritásával, illetve a fogyasztók biztonságát 
és egészségét óvó folyamatokkal támogatjuk, amelyek tovább erősítik márkánk jó hírnevét. 
A UNITED CAPS egy dinamikus, rugalmas, családi tulajdonban lévő csoport, amely teljes 
körű megoldásokat nyújt különféle felhasználási célokra a világ számos piacán. A cég 
központja Luxemburgban található, gyártóüzemei pedig Belgiumban, Franciaországban, 
Németországban, Magyarországon, Írországban, Luxemburgban, Malajziában, 
Spanyolországban és az Egyesült Királyságban működnek. A UNITED CAPS körülbelül 710 
főt foglalkoztat, és forgalma 2021 végén meghaladta a 158 millió eurót. 
 
www.unitedcaps.com 
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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
https://www.xing.com/pages/unitedcaps

