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ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ 

 

  

ННААШШЕЕ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВОО    

 

 

 

Підприємство ТОВ «Карпат-Пак» було засновано в 2004 році. Тоді  
воно спеціалізувалося на випуску мішків, (біг-бег) — мішки-контейнери 
великого розміру.  

 ТзОВ «Карпат-Пак» — єдине в Україні підприємство по випуску біг-бег, 
що має вертикально інтегровану побудову. Крім bigbag виготовляються  
стрічки, стропи, лямки, різні ущільнюючі та пилозахисні стрічки з 
поліпропілену. Це дає нам можливість гнучко та точно задовільняти всі 
потреби та попити споживачів, а також безперервно вдосконалювати 
всі складові частини мішків. 

Біг-бег контейнери використовують для транспортування та 
тимчасового збереження гранульованих, порошкоподібних  та 
фракційонованих речовин, матеріалів  різних галузей промисловості, 
сільського господарства  та будівельної  індустрії. З-серед 
вироблюваних нами мішків місткістю від 0,5 кубометра  до 2 кубометрів 
(від 500 кг до 2 т) легко вибрати той, що найбільш відповідає потребам 
споживача. 

Запорукою цього служить широкий асортимент дво- та 
чотирьохбальних (чотирипетельних) мішків з насипними та висипними 
клапанами, фартухом, лацканом  та мішків з поліетиленовими 
вкладишами, а також багатий досвід та креативність наших працівників, 
які з готовністю виготовлять саме ті мішки, що найбільш задовільняють 
індивідуальним  потребам споживача. 

 

Прагнучи максимально задовільнити всі потреби споживачів, 
починаючи з 2009-го року працюємо відповідно до стандартів            
ISO 9001:2008, і завдяки чому здобули найвище визнання, якого може 
здобути підприємство: стабільну клієнтуру. 
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ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ 

 

            ЯЯККІІССТТЬЬ,,  РРООЗЗВВИИТТООКК,,  ГГННУУЧЧККІІССТТЬЬ,,  ННААДДІІЙЙННІІССТТЬЬ    

  

 

ССТТААННДДААРРТТННІІ  BBIIGGBBAAGG  

 

Поліпропіленові контейнери володіють високою хімічною стійкістю, 
стабільністю форми, довговічністю, захистом від пороху, міцністю при 
стисканні та розриві, стійкістю до  склизькості, пригідністю до 
штабелювання та автоматизованої обробки, зручністю при 
використанні.  

Стандартні бiг-бег у повній мірі пристосовуються до того обладнання, 
яким саме користується споживач, до матеріалу, яким  заповнюються  
мішки, до способу складування продукції, а також до методів 
заповнення та опорожнення. 

 

       →     

 

 

Стандартні бiг-бег вміщують в собі всі 
переваги економічного пакування, 
транспортування та складування сипкої 
продукції. Iз застосуванням таких мішків 
вдається заощадити місце, час та значні 
кошти.  

 



ТзОВ «Карпат-Пак» 

 

 3 

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ 

 

            QQ--BBAAGG  

 

Q-bag є ідеальними при транспортуванні дуже мілких, пилоподібних 
матеріалів: побіля загальної корисної площі транспортного засобу 
вдається максимально використати ще й внутрішню висоту вантажної 
платформи. 

Завдяки підвищеній потужності, стабільності та накопичувальній 
можливості  при транспортуванні та складуванні продукції в цих мішках 
вдається перевезти навіть на 30 процентів більше продукції, ніж у 
стандартних  біг-бег. 

QQLL--BBAAGG  

  

Ширші сторони мішка поєднані панеллю, що в порівнянні із 
стандартними типами гарантує краще зберігання форми та 
стабільність. 

При потребі QL-bag виготовляється з подвійними стінками — мішок-
кенгуру. В такому випадку між дві стінки вкладають картонні або 
дерев’яні пластини, завдяки яким мішок навіть після заповнення 
зберігає чотирикутню форму. 

Головна перевага Q-bag криється в тому, що цей 
тип мішків й по заповненні зберігає правильну 
кутову форму, завдяки з’єднуючим протилежні 
сторони внутрішнім панелям (baffel). Ці панелі по 
всій довжині пронизані отворами, забезпечуючи 
вільне пересипання продукції. Таким чином 
вдається цілком заповнити всі кути мішка. 

 

Мішки типу QL-bag є спеціальними 
контейнерами , що виробляються компанією 
ТзОВ «Карпат-Пак» і які являють собою  перехід 
між стандартними біг-бег та Q-bag. Здебільшого, 
пристосовуючись до розмірів стандартної 
вантажної євро-палети , це мішки розміром 
750х1100 мм. 
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ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ 

 

ППООЛЛІІЕЕТТИИЛЛЕЕННООВВИИЙЙ  BBIIGGBBAAGG  

 

 

В залежності від того, матеріал якого характеру та ваги зберігатимуть в 
мішку, поліетиленовий вкладиш мішків виготовляється із матеріалу 
різної товщини та форми.  

За бажанням замовника внутрішній вкладиш може бути вільно 
вміщений в мішок, приклеєний або ж пришитий. 

З-серед поліетиленових бiг-бег мішок типу Thyrolit, завдяки вшитому 
поліетиленовий вкладишу, що наслідує форму мішка, гарантує 
найпростіший спосіб заповнення та опорожнення мішків. 

 

 

ЕЕЛЛЕЕККТТРРООССТТААТТИИЧЧННІІ    BBIIGGBBAAGG  

 

 

Найголовнішою метою використання електростатичних біг-бег є 
захистити водіїв та зайнятих на транспортуванні, заповненні та 
опорожненні мішків людей від потенційних пошкоджень під час 
випадкового електростатичного розряду. 

 

 

 

 

Внутрішній  поліетиленовий вкладиш  
оберігає продукцію від вологи і при будь-яких 
умовах гарантує бездоганну чистоту. Завдяки 
змінному поліетиленовому вкладишу бiг-бег 
безпечно можна використовувати навіть 
кілька разів. 

 

Наша продукція — найнадійніші контейнери, що 
покликані надавати захист від електростатичних 
небезпек. Поліпропілен сам по собі являється 
надійним електричним ізолятором. 

 Накопичений заряд може призвести до появи 
електричної іскри, що є дуже небезпечним, адже в 
горючому оточенні може стати причиною вибуху. 
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ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ 

 

 

Заради ліквідації ризику складові частини бiг-бег обладнані 
провідниковими нитками, котрі створюють навколо мішка досконалу 
захисну мережу, вони заземлені, таким чином електричного заряду не 
виникає. 

  

ММІІШШККИИ  ССТТААННДДААРРТТУУ  UUNN  

  

 

 

Всі контейнери , відзначені позначками UN, проходять офіційну 
експертизу : проводяться іспити на падіння, качіння, накопичення, 
розрив і т.д.  

 Всі ці тести покликані гарантувати, щоб біг-бег або його вміст не 
зазнавав ніякого пошкодження. 

 

 

 

 

Вищевказані типи чотирипетельних мішків можна виготовити  (при 
потребі)  відповідно стандарту UN. 

 

Мішки стандарту UN 
придатні для транспор-
тування та складування 
небезпечних речовин та 
вантажу (у відповідності з 
«Оранжевою книгою» ООН), 
що відносять до ІІ та ІІІ 
категорій ризику. Розробка 
цих мішків відповідає 
вимогам ADR та RID. 
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ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ 
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ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ 

 

ПЕРЕВАГИ  БIГ-БЕГ 

 

Головні переваги біг-бег над альтернативними методами 
транспортування та складування продукції: 

 

 

— краще використання корисної площі вантажної платформи, 
завдяки штабелюванню біг-бег; 

— можливість складування відповідно до вимог харчової 
промисловості; 

— можливість збереження під відкритим небом; 

— легкість в експлуатації, прості обладнання; 

— придатність до автоматизації завантаження та опорожнення,    
     можливість часткового опорожнення; 

— простота кількісного контролю; 

— відповідність вимогам якості UN  (ООН); 

— відпадає потреба прибирання транспортних засобів; 

— індивідуальні реклами/логотипи ; 

— безпечний щодо навколишнього середовища, придатний до  
     повторного використання. 

 

Упакування являє собою засіб реклами та маркетінгу як продукції, так і  
біг-бег, як упакування, завдяки інформації, яка нанесена на ньому 
флексографічним засобом. На мішках може бути розміщений  2-х  або  
3-х  кольоровий логотип, маркіровка, рекламна інформація та реквізити 
підприємства. 

 

 

— заощадження коштів та зручне 

     транспортування; 

— мінімальна вага мішків в порівнянні  

     з їх вмістом (0,2—0,4%); 

 
— придатність до транспортування 

залізничним,                морським ,     
водним та автомобільним шляхом; 

 



ТзОВ «Карпат-Пак» 

 

 8 

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ 

 

ЯЯККІІССТТЬЬ  ТТАА  ППООШШУУККИИ  ШШЛЛЯЯХХІІВВ  РРООЗЗВВИИТТККУУ  

 

Кожен біг-бег контейнер, що випускається на наших підприємствах, 
проходить сувору якісну перевірку. Стабільна якість гарантується 
перевіркою  на окремих етапах виробництва,  контролем готової 
продукції, а також тестуванням випадкових взірців. Виробництво 
ведеться в приміщеннях підвищеної чистоти, аудитованих відповідно 
до вимог HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), за бажанням 
доповнених металевими детекторами, завдяки чому виготовлені тут 
мішки придатні до використання в харчовій промисловості. 

Завдяки постійному підвищенню якості та індивідуальним підходам до 
розв’язання посталих питань, численним новаторським пропозиціям та 
дослідженням і розвитку наші мішки зазнають дедалі ширшого 
застосування. А це в свою чергу є красномовним підтвердженням 
високої кваліфікації та професійності наших працівників.  

Підтримання зв’язків із споживачами, виробничі процеси та розвиток 
виробництва на підприємствах відповідає вимогам стандарту             
ISO 9001:2015. 

 Ми пишаємося тим, що наше підприємство є учасником численних 
конференцій  TÜV  та міжнародних нарад. 
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ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ 

 

 

ООББССЛЛУУГГООВВУУВВААННННЯЯ  ССППООЖЖИИВВААЧЧІІВВ  

 

Щоби виготовити біг-бег найідеальнішого типу та розміру, наші 
спеціалісти завжди готові піти назустріч споживачам і виконати любе 
замовлення, у разі потреби навіть за вказаною адресою. За допомогою 
сучасної комп’ютерної мережі вже за 24 години Ви можете в письмовій 
формі отримати наші пропозиції цін та строки доставки замовленої 
продукції. При укладенні нової угоди — з метою зменшення ризику 
замовника — протягом 24 годин виготовляємо мішок-взірець. 
Обслуговування споживачів на нашому підприємстві вважається 
завершеним не при підтвердженні замовлення, або при доставці 
замовленої партії мішків, а лише  тоді, коли Споживач до останнього 
використав контейнери  і повернувся до нас із слідуючим замовленням. 

 

 

Ціни по домовленності залежно від типів та об’єму замовлення біг-
бегів. 

 

Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю – 
спільне українсько-угорське промислово-побутове підприємство „Карпат-Пак” 
(ТзОВ „Карпат-Пак”) 

Фактична (поштова) адреса: 90370 Закарпатська обл., Виноградівський р-н, 
с. Велика Паладь, вул. Чолнокі, 19 

Керівник підприємства:  Петеі Юдіта Оттовна 
Моб: +380673121367            

E-mail: judit.petei@flexicont.hu 
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