
ПРОПОЗИЦІЯ
ЩОДО ВИРОБНИЦТВА
ВЛАСНОЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ
ДОДАЙТЕ ПОТУЖНОСТІ БІЗНЕСУ З НАШИМ ГНУЧКИМ 
ТА НАДІЙНИМ РІШЕННЯМ ДЛЯ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ

НАЗВА
ВАШОГО

ПРОДУКТУ



ПОСЛУГИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКТІВ ПІД ВЛАСНОЮ 
ТОРГІВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ

СЕРІЯ КАНІСТР BALANCE

ПЕРЕЛІК ПРОДУКТІВ

Зв’яжіться з нами, щоб отримати детальну інформацію 
щодо нашого асортименту продуктів.

ЗАДОВОЛЬНЯЮЧИ УСІ ВАШІ ПОТРЕБИ

ПЕРЕЛІК ПРОДУКТІВ ЗІ СТАНДАРТНОЮ УПАКОВКОЮ МАСЛА

 

МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

16 шт./уп. 
960 шт./піддон*
Розмір кришки: SK 38

 
 

3 шт./уп.
120 шт./піддон* 
Розмір кришки: SK 38 і 50

 
 

20 шт./уп.
600 шт./піддон* 
Розмір кришки: SK 38 

 
 

5 шт./уп.
140 шт./піддон* 
Розмір кришки: SK 38 і 50 

 
 

Мастильні
матеріали для 
промисловості

Мастильні 
матеріали 
для вантажних 
автомобілів

Мастильні 
матеріали для 
сільськогосподарської 
техніки

Система 
моніторингу 
мастильних 
матеріалів і обладнання 
LubCheck  — 
на платній основі

 

Навчання

Мастильні 
матеріали 
для легкових 
автомобілів

Консистентні 
мастила  

0,6 ЛІТРА 5 ЛІТРІВ1 ЛІТР 4 ЛІТРА

Стандартні кольори каністр  

Стандартні кольори кришок
до каністр     

*Європейський піддон стандартного розміру 1200*800 мм

Упаковка

Розробка

Виробництво

Компанія MOL Lubricants є одним з ключових виробників мастильних матеріалів у Центральній та Східній Європі та 
провідним гравцем ринку і продавцем  високоякісних автомобільних та промислових мастильних матеріалів та послуг 
під власним брендом в Угорщині, Словаччині та Хорватії. Ми постійної підтримуємо наших партнерів, тому пропонуємо 
послугу виробництва будь-якого з наших продуктів, згідно технічних характеристик замовника та під його власною 
торговою маркою. 
Наші спеціалісти з продажу, технічної підтримки та маркетингу допоможуть вам на всіх виробничих етапах. Ми проводимо 
технічний контроль на етапах розробки, виробництва та пакування продукту. На основі глибокого розуміння ринку ми 
надаємо нашим партнерам цінні дані щодо нових тенденцій та нових ринків у світі мастильних матеріалів, щоб вони краще 
розуміли потреби своїх клієнтів. Наші високі виробничі потужності та лабораторія на базі заводу дозволяють пропонувати 
нашим клієнтам унікальну різноманітність продуктів від маленької тари до наливу, в потрібний час у будь-якій точці світу. 
Завдяки жорсткому контролю якості ми виробляємо першокласну продукцію, що відповідає або перевищує вимоги 
промислових стандартів. Скористайтеся нашим досвідом і виробничими потужностями, щоб розвивати ваш бізнес!

Погодження 
використання 
продукту 
з виробником 
обладнання — 
на платній основі

Порадник з вибору 
мастильних матеріалів 
Online Lub advisor доступний 
через Інтернет  —  
на  платній основі

НАЗВА
ВАШОГО

ПРОДУКТУ

НАЗВА
ВАШОГО

ПРОДУКТУ

НАЗВА
ВАШОГО

ПРОДУКТУ

НАЗВА
ВАШОГО

ПРОДУКТУ



КАНІСТРА 20 Л

СЕРІЯ КАНІСТР VERTEX 

БОЧКОВА ТАРА

Товщина стінок: 
0,5*0,5*0,5 мм
9 бочок/піддон*

 
Товщина стінок: 
1,0*0,8*1,0 мм
4 бочки/піддон*

 

60 ЛІТРІВ 216,5 ЛІТРІВ

28 шт./піддон *
Розмір кришки: DIN 61

 

8 шт./уп.
480 шт./піддон* 
Розмір кришки: SK 38

 
 

3 шт./уп.
132 шт./піддон*  
Розмір кришки: SK 50

 
 

3 шт./уп.
132 шт./піддон* 
Розмір кришки: SK 38 і 50

 
 

20 ЛІТРІВ

1 ЛІТР 4 ЛІТРА 5 ЛІТРІВ

Стандартні кольори каністр  

Стандартні кольори кришок 
до каністр  

Стандартні кольори каністр    

Стандартні кольори кришок 
до каністр      

Вага: 900, 1150 і 1300 г

*Європейський піддон стандартного розміру 1200*800 мм

*Європейський піддон стандартного розміру 1200*800 мм

Стандартні кольори 
бочкової тари

 

 1003  1018  1021  1036  2002  
 2003  2004  3000  3001  3003  
 3009  3020  5002  5003  5005  
 5010  5011  5012  5013  5015  
 5017  6010  6016  6029  6031  
 6032  7001  7016  7030  9005  

 9006  9010  9018  9022 

Стандартні кольори 
кришок до бочок

 
 RAL 9010,  RAL 3000

*Розмір піддону: 1200*1200 мм

НАЗВА
ВАШОГО

ПРОДУКТУ

НАЗВА
ВАШОГО

ПРОДУКТУ

НАЗВА
ВАШОГО

ПРОДУКТУ

НАЗВА
ВАШОГО

ПРОДУКТУ



БОЧКОВА ТАРА

ПРОДУКТИ НАЛИВОМ

Товщина стінок: 
0,7*0,6*0,6 мм  

Товщина стінок: 
0,8*0,7*0,8 мм

60 ЛІТРІВ 213 ЛІТРІВ

КОНСИСТЕНТНІ МАСТИЛА

Контейнер IBC 

Придатний для повторного використання, пластиковий

1000 ЛІТРІВ

ПЛАСТИКОВІ ТУБИ ТА ВІДРА

20 шт./уп.
1400 шт./піддон*

 8 шт./уп. для 1 кг 
256/60/32/24/18
8 шт./піддон*

 

400 ГРАМІВ 1/5/10/17/20 KГ

Стандартні кольори    Стандартні кольори  

Стандартні кольори 
бочкової тари

 

 1003  1018  1021  1036  2002  
 2003  2004  3000  3001  3003  
 3009  3020  5002  5003  5005  
 5010  5011  5012  5013  5015  
 5017  6010  6016  6029  6031  
 6032  7001  7016  7030  9005  

 9006  9010  9018  9022 

Стандартні 
кольори кришок 
до бочок

 
 RAL 9010,  RAL 3000

*Розмір піддону: 1200*1200 мм

*Європейський піддон стандартного розміру 1200*800 мм

НАЗВА ВАШОГО ПРОДУКТУ



 Для продуктів у тарі малого об’єму 0,6-1-4-5 л, після погодження дизайну, ми виготовимо 
етикетку, що відповідає візуальному образу вашого бренду. Крім того, у разі потреби, 
наш маркетинговий відділ готовий взяти участь у розробці дизайну етикетки.

 Для тари об’ємом 20 л і більше, зазвичай, ми надаємо етикетки білого кольору, на яких вказано 
назву продукту й обов’язкові технічні дані та текст. Якщо вам потрібна унікальна етикетка 
з дизайном, ми із задоволенням разом із вами створимо графічний дизайн і макет.

 На ваш запит, на бочках може бути надруковано однокольоровий логотип. 
Бочка може мати максимум три кольори, включаючи колір логотипа.

 На додаток до нашого широкого асортименту продуктів, ми також створимо і виробимо для 
вас індивідуальне пакування за підтримки нашого експерта з пакувальних технологій.

 

Ми вважаємо, що Клієнт завжди на першому місці, тому ми готові
розглядати усі запити, застосовуючи гнучкий підхід. 
Якщо ви бажаєте дізнатися про особливі умови поставок, 
звертайтеся до нашого представника з продажу! 

Щоб запропонувати вам найкращі можливі умови, наша компанія приділяє особливу увагу 
ефективному виконанню роботи і точному плануванню. Щоб узгодити і оптимізувати потужності 
виробництва для задоволення попиту клієнтів, було визначено мінімальні обсяги замовлення:
 4 т для наливу або 3 т кожної одиниці упаковки продукту для тари меншого об’єму. 

Ми запускаємо виробництво товарів під власною торговою маркою клієнта при мінімальному 
прогнозованому щорічному об’ємі 5 т.

Необхідний час на реалізацію вашого продукту залежить від складності проекту. Очікуваний 
термін - від 1,5 до 5 місяців, залежно від типу, розміру та інших умов необхідної тари. Для того, 
щоб відповідати очікуванням наших клієнтів, наші спеціалісти з продажу та технічного 
обслуговування нададуть точну інформацію та усі необхідні деталі щодо строків поставки. 
Кінцеві терміни виробництва та доставки можуть відрізнятися залежно від спеціальних 
вимог до упаковки.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

УПАКОВКА ТА ДИЗАЙН

ОБ’ЄМ ЗАМОВЛЕННЯ

ГРАФІК ПОСТАВОК



Представництво в Україні 
ТОВ «МОЛ Україна»
Тел.: 38 (044) 464 46 58/59, 38 (044) 374 00 80/90
E-mail: info@mol-ukraine.com.ua


	MOL_Lubricants_Private_Label_Standard_Offer 1
	MOL_Lubricants_Private_Label_Standard_Offer 2
	MOL_Lubricants_Private_Label_Standard_Offer 3
	MOL_Lubricants_Private_Label_Standard_Offer 4
	MOL_Lubricants_Private_Label_Standard_Offer 5
	MOL_Lubricants_Private_Label_Standard_Offer 6

