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Os benefíc ios de uma perfeita  
combinação de competências.

Perante a atual complexidade do ambiente de negócios, as empresas industriais 

demandam, cada vez mais, soluções abrangentes vindas dos seus fornecedores de 

produtos e serviços, de forma que lhes permitam concentrar-se nas suas  

próprias atividades estratégicas. Ao mesmo tempo, a atuação ecológica está se 

tornando um importante fator competitivo.

 

A SCHÜTZ VASITEX é uma sociedade estabelecida para oferecer as  

melhores soluções em embalagens industriais para o mercado brasileiro.  

A nova empresa combina as exclusivas competências de produção e  

serviços da SCHÜTZ - líder mundial em embalagens industriais - com a 

especialização e experiência local da VASITEX, a empresa brasileira líder 

em recondicionamento e reciclagem de IBCs plásticos, tambores e  

bombonas, com mais de 50 anos de atividade prestando serviços  

ecológicos para embalagens industriais. 

Fazendo parte de uma rede mundial de produção e serviços, a SCHÜTZ VASITEX 

oferece embalagens mundialmente padronizadas e aprovadas pela ONU, com 

soluções ecológicas integradas para todo o ciclo de uso, a começar por uma gama 

versátil de Contentores Intermediários (IBCs) para Granéis, Tambores de Plástico e  

Bombonas, com opções de serviços tais como: Aluguel por Viagem, Gerenciamento 

de Frotas, Logística de Retorno, finalizando no adequado e seguro processo de 

recondicionamento ou reciclagem.



Empregando mais de 400 pessoas, a SCHÜTZ VASITEX tem suas operações de  

produção e serviços em sete instalações com mais de 115.000 m2 de área total  

situadas em Bonsucesso – Guarulhos, próximo a São Paulo e em Camaçari – Bahia. 

A mais recente unidade utiliza avançada tecnologia em todo o processo de produ-

ção e montagem de IBCs, tambores e bombonas plásticas, provendo novos padrões 

de qualidade e eficiência ao mercado brasileiro.
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Seguindo a visão de oferecer as melhores soluções em embalagens 

industriais, com um compromisso ambiental baseado em excelência, 

qualidade e segurança, a SCHÜTZ VASITEX alcançou as certificações 

internacionais de qualidade (ISO 9001), meio ambiente (ISO 14001), 

sistema de segurança de alimentos (FSSC 22000) e saúde e 

 segurança (OSHAS 18001).

Operamos com avançada tecnologia de transformação de plásticos e  

modernas instalações de serviços, o que permite aos nossos clientes um 

suprimento contínuo e sustentável de soluções em embalagens plásticas  

de última geração. Ser parte integrante da rede mundial de produção  

e serviços SCHÜTZ garante a manutenção perfeita e desenvolvimento  

contínuo das nossas linhas de produção.

Todas as nossas atividades na produção, limpeza, recondicionamento  

e reciclagem de embalagens industriais são ecologicamente sustentáveis  

e estão totalmente de acordo com a legislação de preservação ambiental.  

Na SCHÜTZ VASITEX, todos os efluentes e resíduos resultantes dos processos 

são tratados e recuperados internamente com avançada tecnologia e  

de acordo com elevados padrões ambientais.

Sat isfação total  do c l iente  
através  de tecnologia  de ponta .



A utilização da tecnologia patenteada de “Camada de Segurança” permite à SCHÜTZ VASITEX 

produzir contentores plásticos (IBCs) com três e seis camadas funcionais. Isto permite a existência 

de uma camada externa antiestática ou condutora, que impede o contentor plástico de ficar  

carregado eletroestaticamente, tornando-o adequado para as zonas Ex 1 e 2 e para o  

transporte de produtos perigosos com ponto de inflamação ! 60° C. A tecnologia, única e 

exclusiva, presente nos IBCs de seis camadas da SCHÜTZ, proporciona uma barreira (camada de 

EVOH), segura à permeação de óleos, gases, gorduras e solventes.
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Nossa car te ira  de produtos  e  ser viços  – 
uma solução para  todo c ic lo  de vida .

SCHÜTZ VASITEX oferece um sistema de  

produção de embalagens industriais com serviços  

agregados, que podem ser perfeitamente adaptados  

às necessidades individuais dos nossos clientes e  

garantem uma melhor segurança ambiental.

NOVO ECOBULK

NOVOS TAMBORES DE PLÁSTICO 
em material virgem ou reciclado
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IBCs LAVADOS

SISTEMA RE-BOTTLING

SERVIÇOS DE  
ALUGUEL DE  
IBCs POR VIAGEM

NOVAS BOMBONAS em  
material virgem

LOGÍSTICA /  
GESTÃO DE FROTAS

COLETA / RECICLAGEM / DISPOSIÇÃO



Baseados no design e especificações de qualidade  

mundialmente uniformes da SCHÜTZ, produzimos uma 

vasta gama de ECOBULK – o sistema de IBCs líder no 

mundo. Graças ao seu desenho modular, a leveza e a  

economia de espaço, o ECOBULK pode ser facilmente  

adaptado às exigências individuais.

Decidir qual IBC é indicado depende das exigências 

específicas do cliente e dos seguintes fatores:

z Produtos à serem transportados

z Regulamentações de transportes, termos  

e condições legais gerais

z Armazenamento

z Tipo de descarga, local de utilização e  

manuseio

z Coleta, disposição e recondicionamento

 

Através destas informações, podemos recomendar a  

solução ideal para satisfazer todas as exigências e  

necessidades. O resultado é o ECOBULK exato que irá  

proporcionar um nível máximo de segurança e economia.

Os ECOBULKs da SCHÜTZ foram preparados para o 

uso múltiplo global e são recondicionados através do 

uso de processos ambientalmente corretos. As partes  

individuais são simplesmente substituídas ou recuperadas, 

durante o processo de recondicionamento.

Mais  do que a  soma das  suas  par tes  – 
novo ECOBULK da SCHÜTZ VASITEX .
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Aparafusado
Barras de reforço

Placa de documentação  
com formulário do 

SCHÜTZ TICKET SERVICE

Válvula de descarga  
bocal protetor

Palete com 4 entradas. 
Opções de paletes  
disponíveis: madeira, 
aço, ou plástico

Protetores plásticos para  
os cantos inferiores do  
recipiente interno

O recipiente interno  
fabricado pelo processo  
de sopro-extrusão de  
polietileno de alta den- 
sidade macromolecular 
(PEAD), proporciona a  
drenagem completa do  
residual contido

Grade em aço  
tubular galvanizada,  
soldada. Presa à 
placa moldada da 
base, por parafusos

Orifício da tampa  
para enchimento



Você tem exigênc ias .
Nós ,  o  s i stema ideal  para  IBCs .

LX
TIPO

DENSIDADE 
CAPACIDADE CERTIFICAÇÃO (opcional) GRADE DE AÇO

SX-EX

Densidade máxima

 1,9

MX 1000  
1.000 litros (275 galões) 
1.200 x 1.000 x 1.160 
(Cx L x A)

Certificação para 
produtos perigosos 
z UN 31 HA1/Y

 
FDA 
z  Seguro para produtos 

alimentícios 

Certificação para zonas 
Ex 
z 1 e 2

Densidade máxima

 1,6

SX-EX 1000  
1.000 litros (275 galões) 
1.200 x 1.000 x 1.160 
(Cx L x A)

Certificação para 
produtos perigosos 
z UN 31 HA1/Y

 
FDA 
z  Seguro para produtos 

alimentícios

Certificação para 
zonas Ex 
z 1 e 2

MX

Densidade máxima

 1,6

LX 1000  
1.000 litros (275 galões) 
1.200 x 1.000 x 1.160 
(Cx L x A)

Certificação para 
produtos perigosos 
z UN 31 HA1/Y

 
FDA 
z  Seguro para produtos 

alimentícios

Grade de aço de 
tubular soldado 
com revestimento 
adicional de aço

Grade de aço  
tubular soldado



RECIPIENTE INTERIOR DE PEAD
ORIFÍCIO DE  
ENCHIMENTO

VÁLVULA  
DE DESCARGA PALETE

2 camadas 

z  proteção UV adicional aos produtos 

envasados (opcional)

3 camadas 

camada externa de proteção  

condutora ou antiestática 

z proteção UV (opcional)

6 camadas  

barreira à permeação EVOH 

z  camada externa de segurança  

condutora ou antiestática (opcional)

z  proteção UV  

(opcional)

2 camadas  

z  proteção UV adicional aos 

produtos envasados (opcional)

2 camadas 
z proteção UV (opcional)

DN 150  
S 165 x 7 AG 

 
DN 225   
S 245 x 6 AG

Válvula tipo bor-
boleta integrada  
e aterrada 
DN 50

Válvula tipo 
esfera  
rosqueável 
DN 50

Válvula tipo  
borboleta  
rosqueável  
DN 50

DN 80

DN 150  
S 165 x 7 AG 

DN 225   
S 245 x 6 AG

Válvula tipo bor-
boleta integrada 
e aterrada 
DN 50

Válvula tipo 
borboleta 
rosqueável e 
aterrada   
DN 50 

DN 80

com placa inferior moldada  

integrada - 4 entradas

com placa inferior moldada  

integrada - 4 entradas

DN 150  
S 165 x 7 AG 

 
DN 225   
S 245 x 6 AG

Válvula tipo bor-
boleta integrada  
e aterrada

DN 50

sem placa inferior moldada - 

4 entradas

MX-FP 

Skid de plástico

MX-P 

Totalmente  
de plástico

Estrutura em aço

Skid de aço

Skid de aço
MX-S 

Estrutura em aço

LX
Madeira
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Econômico e  ecológico  –  Múlt ip las  soluções  
de  uso para  contentores  IBCs .

Os Contentores Intermediários (IBCs) para Granéis são feitos de 

valiosas matérias-primas obtidas a partir de recursos naturais  

limitados. SCHÜTZ VASITEX, principal empresa recondicionadora  

de embalagens plásticas no Brasil, oferece soluções em IBCs  

reaproveitavéis. É totalmente comprometida com a preservação 

ambiental e sua atuação contribui para a racionalização e o  

uso inteligente de recursos naturais, com redução de custos  

para o cliente.
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IBCs “Re-bottling” Dentro de um sistema de ciclo fechado, 

a SCHÜTZ VASITEX oferece contentores ECOBULK recondi-

cionados e coletas através do SCHÜTZ TICKET SERVICE (rede 

mundial de múltiplas coletas de IBCs).

Num ECOBULK “Re-bottling“, todos os componentes que  

estiveram em contato com o produto envasado (tais como:  

recipiente interno, tampa rosqueável e, válvula de descarga), 

são substituídos por novos componentes originais.  

Os componentes que foram substituídos são descontaminados 

e reciclados através de processos licenciados e certificados.  

O IBC recondicionado recebe uma nova certificação de acordo 

com as normas da ONU e INMETRO, que regulam o transporte 

de produtos perigosos, garantindo total segurança.

IBCs Lavados 

Cada IBC lavado pela SCHÜTZ VASITEX passa por um  

processo minucioso de limpeza e descontaminação, interna e 

externa, realizado através do melhor sistema de lavagem com 

temperatura e pressão. Após secagem, a inspeção final com 

rígido controle de qualidade, garante que o contentor esteja 

pronto para o seu próximo uso, fechando o ciclo de vida da 

embalagem de forma segura e econômica.



Para total segurança dos produtos – procedimentos 
padronizados para o recondicionamento de IBCs.

Os IBCs coletados através do sistema SCHÜTZ TICKET SERVICE, após recondicionados, 

são certificados e oferecem total segurança ao produto envasado.

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA O RECONDICIONAMENTO DE IBCs

Montagem de novas 
válvulas de descarga

Ajuste dos novos 
recipientes  
plásticos internos

Inserção de cantos 
protetores 

Reparação de paletes e 
grades dos contentores 
danificados

Limpeza em alta pressão através 
de processos especializados para 
lavagem de contentores

Desmontagem
e remoção de  
rótulos

Remoção de 
conteúdos  
residuais

Transporte de 
retorno do  
ECOBULK usado 

Seleção e 
Classificação

Separação de 
partes do contentor
bastante sujas

Resíduo perigoso

Ciclo de materiais

Moagem em
grânulos de PE Selagem de válvula

Testado

1Coleta

Os IBCs usados são 

registrados através da 

Internet e, coletados pelo 

SCHÜTZ TICKET SERVICE.

2Limpeza 

Os IBCs são limpos, 

a grade e paletes são 

reparados.

3Substituição dos componentes

O recipiente plástico interno, a válvula e a tampa 

superior são substituídos por peças novas e,  

originais de fábrica. Os componentes removidos 

são transformados em plástico reciclado e utiliza-

dos na fabricação de novos produtos industriais.
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Beneficie-se do nosso sistema de reciclagem inteligente.

Com o retorno de seus IBCs vazios através do SCHÜTZ TICKET SERVICE, 

você contribuirá, ativamente, para  redução de custo, altos padrões de 

qualidade, fluxos seguros de  reciclagem de materiais e melhor balanço 

ecológico das embalagens em sua cadeia de fornecimento.

Registre-se em nosso site www.schuetz.net/ticket e enviaremos a 

você seu número de referência como cliente, que o identificará como 

um destinador de IBCs vazios. O cadastro é gratuito e não vinculativo. 

Você também encontrará nossas atuais condições de coleta e termos de 

serviços online.

Recipientes  
plásticos novos 

Identificando o ECOBULK 
com nova numeração

Entrega do IBC
recondicionado

Montagem de  
uma nova tampa 
rosqueável

Inspeção e teste de 
estanqueidade

Ajuste dos novos 
recipientes  
plásticos internos

4Acabamento

Os protetores de  

canto são inseridos  

e as documentações  

de placa são  

anexadas.

5Certificação

Os ECOBULKs recebem 

uma nova certificação 

e regressam ao ciclo 

de uso.



Como alternativa econômica à compra de IBCs novos ou  

recondicionados, oferecemos sistemas de ciclo fechado  

personalizados. Além da economia proporcionada, são  

sistemas rastreados que garantem segurança ambiental 

através do retorno e o tratamento correto dos residuais  

contidos nas embalagens, prolongando sua vida útil e  

reduzindo os seus índíces de perdas.

z Frete de entrega 

z Sem custo e depreciação  de ativo 

imobilizado 

z Configuração de IBC padronizada 

z Frete de retirada (logística reversa)

z Limpeza e manutenção 

z Tratamento dos residuais contidos 

nos IBCs usados em processos 

certificados pela ISO14001 

z Sistema de gestão das frotas  

através da Internet (NTS)

Principais vantagens (serviços incluídos)

 

APV 

O APV (Aluguel por Viagem) é um sistema de logística para IBCs controlado  

pelo software NTS de propriedade e desenvolvido pela SCHÜTZ VASITEX.  

Neste sistema de serviço, os IBCs são identificados por etiquetas metálicas  

com códigos de barras e registrados no software NTS para controlar e  

mapear o fluxo logístico (movimentação). Uma vez despachados, a  

SCHÜTZ VASITEX realiza toda gestão e a logística reversa em qualquer  

região do país. Ao serem coletados após o seu primeiro ciclo, os IBCs são  

limpos e descontaminados ou têm seus componentes plásticos trocados  

(Re-bottling), ficando prontos para um novo ciclo de uso.

Prát ico  e  de melhor  re lação  
custo -benefíc io  –  os  nossos  ser viços 
para  IBCs  com c ic lo  de vida fechado.
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APD  

No Sistema APD (Aluguel por Dia), não existem prazos ou ciclos  

predefinidos para a utilização dos contentores. Neste sistema, os serviços  

de Logística Reversa e Gerenciamento podem ser contratados à parte –  

a solução perfeita para a armazenagem interna de líquidos químicos por  

um curto período de tempo.

GPV  

O sistema GPV é semelhante ao sistema APV, mas aplicado à  

frota de contentores do cliente.



Oferecemos tambores plásticos de  
alta qualidade e performance –  
novos ou reciclados.

A SCHÜTZ VASITEX detém a mais recente tecnologia de processamento  

de plásticos e opera em instalações de recondicionamento certificadas 

para oferecer aos clientes, uma gama completa de soluções em  

tambores plásticos: 

z Produzidos com Polietileno de Alta Densidade – virgem ou reciclado

z Soprados numa só peça – evitando fissuras, vazamentos ou infiltrações 

z Design inovador – robusto e duradouro

z As melhores propriedades de manuseio – manual ou mecanicamente

SCHÜTZ ECODRUM F1

Tipo 220 litros 200 litros

Altura externa 935 mm 890 mm

Diâmetro externo  581 mm 581 mm

Capacidade nominal 220 litros 200 litros

Capacidade total 221 litros 210 litros

Certificação para transporte 
de produtos perigosos Certificado UN – DPC Certificado UN – DPC

Tambor F1 RECO de 200 Litros

Cores Azul

Altura externa 890 mm 

Diâmetro externo 581 mm 

Capacidade nominal 200 litros 

Capacidade total 210 litros 

Peso 9,0 kg

Certificação para transporte 
de produtos perigosos Certificado ou não certificado UN – DPC
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Bombonas  SCHÜTZ VASITEX
Fáceis  de  manusear  e  ambientalmente corretas .

Nossas Bombonas de 20 a 50 litros adaptam-se perfeitamente às aplicações de 

baixo volume ou especiais e completam o nosso pacote de soluções em embalagens 

inovadoras e ecologicamente corretas.

As bombonas plásticas são produzidas pelo sistema de sopro moldagem 

numa só peça e fabricadas a partir de Polietileno de Alta Densidade. 

z Certificado UN – DPC (produzidas com PEAD 100 % virgem)

BOMBONAS 50 LITROS 25 LITROS 20 LITROS 

Cores Azul / Branco / Natural

Comprimento (A) 395 mm (+ - 3 mm) 291 mm (+ - 3 mm) 292 mm (+ - 3 mm)

Largura (B) 330 mm (+ - 3 mm) 257 mm (+ - 3 mm) 245 mm (+ - 3 mm)

Altura (C) 545 mm (+ - 3 mm) 457 mm (+ - 3 mm) 388 mm (+ - 3 mm)

Peso 2,10 kg (+ - 5 %) 1,30 kg (+ - 5 %) 1,10 kg (+ - 5 %)

Válvula de  
descarga Opcional

Capacidade  
nominal 50 litros 25 litros 20 litros

Capacidade total 54 litros 27,90 litros 21,6 litros
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Gestão de frotas  da SCHÜTZ VASITEX .
Supor te  constante  durante  todo o  c ic lo  de vida .

Correspondendo às exigências mundiais de soluções em embalagens  

ecológicas e, especialmente, tendo em vista a legislação ambiental  

brasileira, combinamos as nossas atividades de produção, coleta e 

recondicionamento de embalagens com um sistema de gestão de  

frotas abrangente.

Com este regime, o nosso departamento logístico tem total controle de  

toda a frota de contentores dos clientes SCHÜTZ VASITEX – livrando-os  

das responsabilidades não estratégicas ligadas às suas atividades.

O nosso sistema de gestão das frotas oferece:

z Economias substanciais de forma direta e indireta.

z Fornecimento Just-in-time de embalagens de alta qualidade  

e performance.

z Rastreamento logístico e gestão de IBCs  

durante todo o ciclo de vida através da Internet.

z Acompanhamento e retirada de embalagens usadas em  

todo o país.

z Recondicionamento/disposição de embalagens usadas  

e seus residuais de forma ambientalmente correta. 
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Além disso, os nossos clientes beneficiam-se de  

relatórios de gestão com uma grande quantidade  

de informações valiosas:

z Quantidade, localização e período de IBCs em trânsito

z Identificação das responsabilidades por perdas e danos

z Consumo de contentor por cliente

z Consumo de contentor por linha de produtos

Sistema de Rastreamento SCHÜTZ VASITEX  

Para garantir a gestão mais eficiente dos contentores despachados pelos nossos 

clientes, investimos no desenvolvimento de software próprio, que controla  

“em tempo real“ as frotas movimentadas: NTS SCHÜTZ VASITEX.

Através do sistema NTS via Internet, os nossos analistas de logística reversa  

mantêm-se em contato com os transportadores e clientes dos nossos  

clientes, que recebem produtos em IBCs rastreáveis, garantindo rápida  

retirada e reduzindo perdas.



Fechando o c ic lo.  Proporc ionando  
segurança ambiental .

Para prover ao mercado brasileiro soluções completas em embalagens plásticas 

industriais, a SCHÜTZ VASITEX também oferece excelentes serviços de logística 

reversa e reciclagem, garantindo destinação correta e segura, evitando descartes 

inadequados, proporcionando economia e uso inteligente de recursos naturais. 

Com base na nossa rede de Logística Reversa (abrangendo todo o País)  

e nas nossas avançadas instalações de recondicionamento, oferecemos:

z Retirada e recondicionamento de  

contentores ECOBULKs vazios com o  

sistema SCHÜTZ TICKET SERVICE

z Retirada de outros IBCs, BBs e tambores  

plásticos usados para serem cuidadosamente 

descontaminados e limpos – ficando prontos 

para iniciar um novo ciclo de utilização.
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Sendo uma empresa certificada pela ISO 

14001, as nossas operações ambientalmente 

corretas incluem:

z Área de estocagem impermeabilizada, com 

sistema de contenção para água de chuva em 

contato com as embalagens, direcionando-a para 

a estação de tratamento de efluentes.

z Área para armazenamento de resíduos coberta, 

impermeabilizada e, contida. 

z ETE – estação para tratamento de efluentes  

contaminados. 

z Controle de efluentes: reutilização  

de 60 % dos efluentes líquidos tratados.

Resíduos sólidos: 

z Recicláveis: Seleção e envio para entidades  

recicladoras homologadas, com  

acompanhamento.

z Não reciclável: Classe 1 – envio para fornos de 

co-processamento.

As embalagens industriais danificadas e inadequa-

das para o recondicionamento através do processo 

convencional, assim como as embalagens de tama-

nho reduzido (menos de 100 litros de capacidade) 

são destruidas e transformadas em matéria-prima 

reciclada, utilizada na fabricação de novas embala-

gens para uso químico industrial.
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Indústria de Embalagens S.A. 

Viela Urga, 692 

BR-Guarulhos – SP-07175-332 

Brazil 

Tel. +55 11 2436 3760 

Fax  +55 11 2436 3508 

E-mail  contact@schuetz-vasitex.net  

www.schuetz-vasitex.net

AMERICAS
Headquarters USA 
SCHÜTZ Container Systems, Inc. 
200 Aspen Hill Road 
US-North Branch, New Jersey 08876 
Tel. +1 908 526 6161 

SCHÜTZ Container Systems, Inc. 
1224 Bankhead Hwy 
US-Winder, Georgia 30680 
Tel. +1 770 447 5287 

SCHÜTZ Container Systems, Inc. 
2105 South Wilkinson Way 
US-Perrysburg, Ohio 43551 
Tel. +1 419 872 2477 

SCHÜTZ Container Systems, Inc. 
5000 Underwood 
US-Pasadena, Texas 77507 
Tel. +1 281 474 5200 

Cardinal Container Services, Inc. 
138 Walser Road 
US-Lexington, North Carolina 27293 
Tel. +1 336 249 6816
 
SCHÜTZ Container Systems, Inc. 
2375 Reeves Road 
US-Plainfield, Indiana 46168 
Tel. +1 317 839 7121 

SCHÜTZ Container Systems, Inc.  
13170 C Marlay Avenue  
US-Fontana, California 92337 
Tel. +1 951 360 0260

SCHÜTZ Container Systems, Inc.
5500 Providence Hill Drive 
US-St. Joseph, Missouri 64503 
Tel. +1 816 749 0940
 
SCHÜTZ Canada, Inc. 
321 University Avenue 
CAN-Belleville, Ontario, K8N 5T7 
Tel. +1 613 644 2304 

SCHÜTZ ELSA, S.A. de C.V.  
Avenida Uno No. 12 
Colonia Cartagena Parque Industrial 
Tultitlán, Estado de México
MX-C.P. 54918 
Tel. +52 55 5888 0875 

Industrias Termoplásticas 
Argentinas S.A. 
Ruta 5 Km. 75 
AR-B6706 – Jáuregui (Buenos Aires)  
Tel. +54 2323 497596

EMEA
Worldwide Headquaters 
Schütz GmbH & Co. KGaA 
Schützstraße 12 
D-56242 Selters
Tel. +49 2626 77 0

SCHÜTZ Ibérica, S.L. 
Autovía A7, km 1148.4 
Polígon Camí Mas de Ramon 
ES-43480 Vila-seca (Tarragona) 
Tel. +34 977 391 023

SCHÜTZ France SASU 
Chemin du Buisson Gayet 
FR-91460 Marcoussis 
Tel. +33 1 69 80 50 00

SCHÜTZ France SASU 
9 rue Bénévent 
ZI du Technopole 
FR-42000 Saint-Étienne 
Tel. +33 4 77 10 16 00

SCHÜTZ (UK) Ltd. 
Claylands Av. Dukeries Ind. Est. 
GB-Worksop, Notts. S81 7BE 
Tel. +44 1909 478863

SCHÜTZ (Ireland) Ltd. 
Killala Business Park  
Townamore 
IE-Killala, Co. Mayo, F26XY18 
Tel.  +353 96 33044

SCHÜTZ (Italia) S.r.l. 
Via San Zenone, 185 
IT-25020 Dello (BS) 
Tel. +39 030 9771611 

SCHÜTZ (Benelux) B.V. 
Westelijke Randweg 23 
Haven 0413 
NL-4791 RT Klundert 
Tel.  +31 168 334 600 

SCHÜTZ Nordic AS 
Norvald Strandsvei 131 
NO-2212 Kongsvinger 
Tel. +47 62 82 27 50

SCHÜTZ Allemballage AB 
Lagervägen 4 
SE-136 50 Jordbro 
Tel. +46 8 500 128 08

SCHÜTZ Polska Sp. z o.o.
Ul. Al. Jana Paw!a II 52
PL-44-240 "ory  
Tel. +48 32 723 3250

Deren Ambalaj Sanayi ve Ticaret A#
#ifa Mah. #ekerpınar Cad. No: 27
TR-34950 Tuzla-Istanbul 
Tel. +90 216 4235555

Mobilak
N.A.M. Park 
P.O.B 36
IL-8771001 Netivot
Tel. +972 8 8521580 

PARADIGM Packaging (Pty) Ltd. 
6 Edison Road 
Mariann Ridge Estate 
ZA-Pinetown, 3610 Kwa-Zulu Natal 
Tel. +27 31 791 0365

ASIA-PACIFIC
SCHÜTZ Container Systems 
(Shanghai) Co., Ltd. 
No. 100 Pu Gong Road 
Shanghai Chemical Industry Park 
CN-Shanghai 201507 
Tel. +86 21 671 207 77 

SCHÜTZ Container Systems  
(Tianjin) Co., Ltd. 
No. 11 Saida Century Avenue  
Xiqing Economic  
Development Area  
CN-Tianjin 300385  
Tel. +86 22 58 33 51 08

SCHÜTZ Container Systems  
(Foshan) Co., Ltd.
No.13 Yihe Road 
Nanhai National Ecological 
Industrial Park 
Danzao Town, Nanhai District
CN-Foshan 528216 
Tel. +86 757 85 41 96 97 

SCHÜTZ Container Systems Co., Ltd. 
86-2 Soya 
Hadano City 
JP-Kanagawa Pref. 257-0031 
Tel. +81 463 82 6600 

SCHÜTZ (Malaysia) Sdn Bhd 
PT 27773 Jalan Nilam 3 
Nilai Utama 
MY-71800 Nilai, Negeri Sembilan 
Tel.  +60 6 7980899

SCHÜTZ Singapore Pte. Ltd. 
Commercial Office – The Strategy
2 International Business Park  
#03-37 
S609930  
Singapore
Tel. +65 6456 0115

SCHÜTZ (Thailand) Ltd. 
Hemaraj Eastern Seaboard 
Industrial Estate
500/76, Moo 2, Tambol Tasit
TH-Amphur Pluakdaeng 
Rayong, 21140 
Tel. +66 33 069911 up to 5

PT. SCHÜTZ Container Systems 
Indonesia 
Jl. Maligi VIII Lot.R-4 
Kawasan Industri KIIC 
Margakaya, Telukjambe Barat 
ID-Karawang 41361 
Tel. +62 21 29618080 

Clover Chemical Co., Ltd. 
110, Gongdan 8-ro 
Jillyang-eup 
KR-Gyeongsan-si 
Gyeongsangbuk-do 38462  
Tel. +82 2 7357575 

SCHÜTZ Australia Pty Ltd. 
Head Office 
17 Burr Court 
AU-Laverton North VIC 3026 
Tel.  +61 3 9360 9291 

SCHÜTZ Australia Pty Ltd. 
152 Cockburn Road 
AU-North Coogee WA 6163 
Tel.  +61 3 9360 9291 

SCHÜTZ Australia Pty Ltd. 
23 Arthur Dixon Court 
AU-Yatala QLD 4207  
Tel.  +61 3 9360 9291
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