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RECONDICIONAMENTO DE IBCS COM 
QUALIDADE ORIGINAL DA MARCA SCHÜTZ



O ECOBULK da SCHÜTZ revolucionou o transporte de líquidos envasados. Leve e 
robusto, ele é a combinação perfeita de versatilidade, segurança, rentabilidade  
e reutilização, graças a sua construção modular. Para permitir o uso de IBCs recondi-
cionados com total tranquilidade, com benefícios econômicos e a eficiência ambien-
tal do nosso sistema de embalagem, qualidade e segurança, tanto nos produtos  
quanto nos processos, possuem prioridade máxima.

O resultado: os RECOBULKs correspondem 
aos ECOBULKs em termos de segurança  

e qualidade – o sistema de IBCs  
mais utilizado no mundo.

Com o RECOBULK, nós lhe oferecemos os mais 
elevados padrões a nível de IBCs recondicionados. 

Usando um processo padronizado, ecologicamente 
sustentável, os IBCs SCHÜTZ coletados são  
equipados exclusivamente com recipientes  

internos e componentes originais da SCHÜTZ.

O parceiro para máxima 
qualidade e segurança.
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Com mais de 50 plantas produtivas  
e de serviços em todos os continentes  
e mais de 6.000 funcionários no mundo 
todo, a SCHÜTZ é a fornecedora líder  
na indústria de IBCs. 

Pioneira em sistemas de embalagem, a com-
panhia iniciou no ano de 1976 as primeiras 
experiências no recondicionamento de IBCs. 
Quatro anos mais tarde, a SCHÜTZ foi a  
primeira fabricante de IBCs a garantir o  
retorno de embalagens vazias.
 
Atualmente, o SCHÜTZ TICKET SERVICE, maior 
rede de coleta própria do fabricante, oferece 
coleta de IBCs vazios ao redor do mundo.  
Os contêineres devolvidos são recondicionados 
mediante processos uniformes, atendendo  
os mais elevados padrões de qualidade e  
ambientais.

Parceiros selecionados produzem,  
com nosso apoio, o RECOBULK com  
componentes de reposição e homo lo
gações originais, garantindo a mesma 
qualidade da SCHÜTZ.

Para essas empresas, a qualidade de recondi-
cionamento e originalidade levam igualmente 
prioridade máxima. Elas se comprometeram a 
aplicar os padrões de processamento global-
mente uniformes da SCHÜTZ, sendo auditadas 
regularmente.

PROGRAMA DE  
PARCEIROS 



O RECOBULK é parte integrante do sistema  
mundialmente líder de IBCs. Quer utilize  
RECOBULKs recondicionados ou novos  
ECOBULKs da SCHÜTZ – você se beneficia  
de máxima qualidade e segurança.

Um sistema – um mundo 
de vantagens.

Qualidade

❚  Sistema global de qualidade original da marca

❚  Segurança máxima devido aos novos  
recipientes internos

❚  Todos os componentes são originais SCHÜTZ

❚  Sistema global testado com homologação

❚  Padronização global de todos os processos  
e parâmetros relevantes para a garantia  
de qualidade

Serviço

❚  Coleta e recondicionamento no mundo todo 
através do SCHÜTZ TICKET SERVICE

❚  Aconselhamento técnico abrangente – por 
exemplo, escolha do produto, adequação para 
produtos envasados específicos, especificações

❚  Atendimento às necessidades individuais  
do cliente – por exemplo, horários de coleta  
especiais e soluções logísticas

As embalagens são produzidas em todo o  
mundo segundo padrões uniformes, são de  
uso global, inteiramente compatíveis  
e intercambiáveis. As exigências de sua  
cadeia de fornecimento são perfeitamente 
cumpridas.
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Produto

❚  Disponibilidade garantida em  
especificação padronizada

❚  Extremamente robusto e resistente  
sob carga dinâmica e estática

❚  Excelente estabilidade e segurança  
no empilhamento

❚  Otimizado para o uso em armazéns 
verticais, para sistemas de transporte e 
elevação, bem como para o envio em 
contêineres ISO

Rede

❚  Disponibilidade e aplicabilidade  
a nível global

❚  Máxima flexibilidade e segurança  
na entrega

❚  Abastecimento seguro de matérias- 
primas e componentes



Recondicionamento ecológico 
com componentes originais.

Mediante o uso de peças de reposição originais da  
SCHÜTZ na troca de componentes, é garantida máxima  
segurança, sendo uma nova homologação da ONU do  
contêiner válida durante cinco anos.

Limpeza e, quando 
necessário, reparo

Limpeza e, se necessário,  
protetores de cantos

Fixação de novas  
placas de informação

Embalagem  
interior original  

novinha em folha

Novas torneiras  
originais seladas 

Nova tampa  
rosqueável original

Os componentes que não possam 
ser limpos ou que apresentem 
defeito são por nós reciclados.

Limpeza da  
grade exterior
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Os RECOBULKs são recondicionados, para a  
segurança, em instalações ultramodernas mediante 
processos certificados e economizadores de recursos, 
atendendo os mais elevados padrões ambientais  
e de segurança.

Das embalagens interiores retiradas é  
obtido granulado HDPE puro, por meio de  
um processo de trituração, em um circuito  
de lavagem e limpeza totalmente fechado.

Devido ao retorno e recondicionamento mundiais,  
poupam-se recursos naturais e evitam-se, anualmente,  
centenas de milhares de toneladas de gases com 
efeito de estufa. Sendo assim, cada RECOBULK poupa 
cerca 100 kg de emissões de CO

²
 em comparação com 

um IBC novo!

Material reciclado a 100 %

Melhor balanço ecológico
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SCHÜTZ VASITEX · Indústria de Embalagens S.A. 

Viela Urga, 692 - Guarulhos - SP. Brasil - CEP: 07175-332

Telefone: +55 11 2436 3760 · Fax +55 11 2435 3508 

E-mail: contact@schuetz-vasitex.net · www.schuetz-vasitex.net


