08mip005z010_MOvouwkartonC.qxp

P 10

14-05-2008

MARKTOVERZICHT

09:12

Pagina 10

cosmetica farmacie food non-food overig

Marktoverzicht vouwkarton dozen

Vraag naar luxer en grote flexibiliteit
Aanvullende
mogelijkheden

PE, PET of OPP
fim/coating aan
binnenzijde;
aluminium gecacheerd
aan buitenzijde

volgens Fefcoen Ecma-code

750 x 1050

offset
6 kleuren
met lakstation

ja, vanaf
2500 stuks

beide

stofdicht Chrystal
Airbox sluiting,
conische trays,
bedrukkig over
hotfoil of aluminium

A-pak Benelux
Huizermaatweg 25
1273 NA Huizen
Tel.: (035) 528 81 88
www.a-pak.nl

min. 180 gr/m2
max. 800 gr/m2

beide
en op formaat
besteld

dispersie- en UV-lak;
PE, PP of PET laminaten
1 en/of 2 zijden;
combinatie PE/Ersatz
Scotchban behandeld

volgens Ecmacode

1020 x 1620

offset

ja, vanaf
10.000 stuks

beide

hotfoil,
draaggrepen,
tearstrips
pregen

BDMO/Bruggeman & Desouter
Nijverheidsstraat 11
B-8760 Meulebeke
Te.: +32 51 48 08 11
www.bdmo.com

min. 190 gr/m2
max. 500 gr/m2

beide

dispersie- en UV-lak

langsnaad,
autolockbodem,
4-punts

720 x 1040

offset

ja

beide

De Budelse
Meemortel 30
6021 AE Budel
Tel.: (0495) 49 80 00
www.debudelse.nl

min. 70 gr/m2
max. 600 gr/m2

plaatafmetingen
520 x 740

dispersie- en UV-lak
laminaat

klepsluiting,
Zweedse sluiting,
autolocksluiting

520 x 740

offset

ja, vanaf
500 stuks

beide

Conpax Total Packaging
Postbus 10
6650 AC Druten
Tel.: (0487) 58 81 01
www.conpax.nl

min. 250 gr/m2
max. 600 gr/m2
duplex

beide

PET, PE of OPP
laminaten;
dispersielak en
vernis

langnaad,
autolock langsnaad,
autolock, 4-punts,
6-punts, conisch

720 x 1020

offset

ja, vanaf
1500 stuks

beide

specialisme in
sleeves - wikkels,
hotfoil, grote
voorraad pakket
neutrale disigns

Van Eerd
Postbus 5020
5400 EA Tilburg
Tel.: (013) 468 49 51
www.vaneerd.nl

500 gr/m2

karton op maat
en standaard
maten

in overleg;
standaard is
waterbak lak

in overleg,
afhankelijk van
wens afnemer

520 x 740

offset

ja, oplage
in overleg

in overleg, in
principe gehele
productierun

speciaal ontworpen
verpakkingen incl.
vaste interieurs
indien gewenst

Van Gorp Vouwkartonnages
Postbus 4055
5004 JB Tilburg
Tel.: (013) 532 56 00
www.van-gorp.nl

min. 215 gr/m2
max. 650 gr/m2

op maat

vernis, dispersie- en
UV-lak, PE-coatings

langsnaad,
autolock,
lockbottom,
4-/6 punts,
plano

720 x 1020

offset

ja, vanaf
5000 stuks

beide

Intergrafipak
Postbus 245
2150 AE Nieuw-Vennep
Tel.: (0252) 62 24 22
www.intergrafipak.nl

min. 50 gr/m2
max. 600 gr/m2

karton/papier
op maat

zilver/goud laminaat,
metaalinkten,
UV: hoogglans/mat
dispersielak:
hoogglans/mat

insteekkleppen,
autolock,
Zweedse bodem

720 x 1020

offset

ja, vanaf
1 stuks

levering op
afroep
mogelijk

doosje/bijsluiters/
etiketten voor
farmacie, ontwerp,
mediaverpakking
met kunstst. trays

Meilink Groep
Kamerlingh Onnesstraat 1
7271 AZ Borculo
Tel.: (0545) 25 35 25
www.meilinkgroep.nl

heavy duty
beide
min. 1000 gr/m2
max. 2700 gr/m2

triwall voorzien
van hydrokraft
buitenliners in
diverse kleurcoatings

diverse

2500 x 2000

flexo

nee

beide

vakverdelingen,
stansdelen,
houtkartoncombinaties,
kleine/grote series

Nampak Cartons
Postbus 60
4630 AB Hoogerheide
Tel.: (0164) 61 15 00
www.eu.nampack.com

min. 220 gr/m2
max.500 gr/m2

PE als barrière aan
binnenzijde, matlak;
dispersie- en UV-lak
als coating aan
buitenzijde

diverse

1000 x 1400

vellen offset

ja, vanaf
50.00 stuks

beide,
insert van boekjes,
doorgaans
cd-roms, stickervoorraadhoudend vellen; unieke code
aan binnenzijde doos

verpakkingen

Dozen, vormen
hoezen boxen
enz

karton
taylormade
besteld

Gasverpakken. Verlengt de
houdbaarheid aanzienlijk!

Ook voor rolcontainers,
pallets, vaten, IBC-containers

Productie op maat
0032-11.26.24.20

www.krautz.org
productie & ontwikkeling

De
best
e ve
rs
uitst
ralin
g

Zichtbare meerwaarde
•
•
•
•
•

snelle detectie microlekken
niet-destructief
dataloggen en statistiek
gebruiksvriendelijk
weinig onderhoud

www.gullimex.com

www.pakblad.nl

NL Borne, 074 - 2657788
B Erpe-Mere, 053 - 809754

Dozen met
folievenster

op klantorderspecificatie

Druktechniek

min. 180 gr/m2
max. 650 gr/m2
F-, G- en Ngolfkarton
(Microflute)

Standaardafmetingen
of op maat

Acket Drukkerij Kartonnage
Postbus 4
5340 AA Oss
Tel.: (0412) 69 97 99
www.acket.nl

ISOLATIE

www.pakblad.nl - mei 2008

Levering op afroep
uit voorraad of
gehele productierun

Max. drukformaat
(mm)

Sluitingsopties

Laminaten en/of
coatings

Bij de presentatie van een product speelt vouwkarton een steeds belangrijker rol. De uitstraling moet luxer, de bedrukking uitgebreider, vaak met
fraaie veredelingen. Er is meer aandacht voor UV-gelakte verpakking. Datzelfde geldt voor antivervalsingstechnieken. Afnemers vragen om lagere
productieruns en doorlooptijden en hogere flexibiliteit.

Verwerkbare
grammaturen

Tekst: Frieda Wijskamp

Bedrijf
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min. 250 gr/m2

standaard en
op maat

Schut Hoes Cartons
Postbus 4
6960 AA Eerbeek
Tel.: (0313) 67 45 16
www.shc.nl

min. 140 gr/m2
op maat
max. 650 gr/m2,
G-flute golfkarton

laminaat barrière
coatings, PE,
dispersielak mat
en glans (spot)
UV-lakken

autolock,
langsnaad,
plano verpakkingsmachine,
specialties

Succes Cartonnagefabriek
Aluminiumstraat 100
2718 RA Zoetermeer
Tel.: (079) 361 12 67
www.succesdozen.nl

min. 80 gr/m2
beide
max. 2400 gr/m2 laminaat
gofkarton N t/m
BC golf

dispersie- en UV-lak,

bestellen karton
op maat

Van Veghel Industrial Packaging in principe alle
Dirk Boutslaan 28
soorten karton
5613 LH Eindhoven
Tel.: (040) 211 54 60
www.vanveghel.info

755 x 1050

MARKTOVERZICHT

Levering op afroep
uit voorraad of
gehele productierun

Sabé Verpakkingen
Einsteinstraat 33
3902 HN Veenendaal
Tel.: (0318) 52 02 98
www.sabeverpakkingen.nl

Zweedse bodem;
autolockbodem,
wisselende of
gelijke insteekklep

Dozen met
folievenster

UV-lak en overige
laksoorten;
diverse laminaatsoorten, coatings,

Druktechniek

op inkoopformaat
en uit standaard
formaten/interne
vooraad karton

Max. drukformaat
(mm)

Laminaten en/of
coatings

vanaf 180 gr/m2
duplex karton;
mini-golf t/m
1,2 mm dikte

Sluitingsopties

Standaardafmetingen
of op maat

Remmert Dekker
Postbus 16
1530 AA Wormer
Tel.: (075) 681 16 66
www.remmertdekker.nl

Bedrijf

Verwerkbare
grammaturen
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Aanvullende
mogelijkheden
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offset

leverbaar in
iedere oplage
in dikte van
27 gr/m2 245 gr/m2

op afroep of
uit onbetaalde
vooraad

taps plakken en
genest aanleveren;
modeontwikkeling;
FSC, ISO 9001
en BRC IoP

flexo en
offset

nee

gehele
productierun

Korrvu verzendverpakking, door
folie gezekerd
‘zweeft’ in doos

720 x 1020

offset

ja, vanaf
5000 stuks

beide in overleg
met klant

EAS tags,
draagverpakkingen,
hittebestendige
en magnetron
verpakkingen

standaard
sluitingen

offset:
740 x 1050
flexo: 2000

offset en
flexo

handmatig:
tot 800 st.
daarboven
machinaal

beide

combinatie meer
materialen bijv.
omverpakking
van vouwdozen;

alle gewenste
laminaten en
coatings mogelijk

alle gewenste
sluitingen
mogelijk

in principe
alle gewenste
formaten

flexo en
offset

ja, iedere
oplage

afhankelijk van
afspraken uit
voorraad
mogelijk

alle Fefco
nummers

Velca-Pack
Postbus 271
2900 AG Capelle a/d Ijssel
Tel.: (010) 511 90 11
www.velca-pack.nl

tot 600 gr/m2

karton op maat

beschermlak,
glans- en matlak,
mat/glaseffect,
UV-lak en seallak,
foliecaschering

allerlei
mogelijkheden

720 x 1015
3B formaat

offset

ja, vanaf
1000 stuks

op voorrad
houden vanaf
bepaalde
hoeveelheid is
mogelijk

K*folie: inline
koudfolietransfer
op de drukmachine

Vermijs Kartonnage
Postbus 202
4900 AE Oosterhout
Tel.: (0162) 45 35 32
www.vermijskartonnage.nl

min. 240 gr/m2
max. 535 gr/m2

meestal karton
op drukformaat,
ook standaard
formaten in huis

standaard zetten we
dispersielak in,
UV-lak is ook
mogelijk

vouwkartons met
kleppen,
lockbodem,
autolock (in eigen
huis geplakt)

540 x 740

offset

beperkt
mogelijk

ook op afroep,
meestal gehele
productierun

werken onder
GPM-condities,
blisterkaarten,
kopkaarten,
draagkartons

T. De Vries Handelsdrukkerij
Postbus 4052
2980 GB Ridderkerk
Tel.: (0180) 42 88 21
www.drukkerij-devries.nl

min. 60 gr/m2
max. 700 gr/m2
(1 mm dik)

karton op maat

UV- en dispersielak,
mat en glanzend

naar wens van
de klant

740 x 1040

offset

ja, vanaf
± 25.000
stuks

beide

Van Wylick Packaging
Van Heemskerckweg 26
5928 LL Venlo
Tel.: (077) 324 87 00
www.karton.nl

min. 230gr/m2
max. 700 gr/m2
en casheren op
G- tot max.
bc-golf mogelijk

altijd op maat
besteld voor
efficiënte productie
met zo min
mogelijk afval

zilver- en goudfolie
metallic folie;
PE-coating en
geurwerende
coating

tot 6-punts
verlijming met
max. 80.000
stuks/uur

1400 x 1000
voor duplex,
2000 x 1200
om te
casheren

offset tot
6 kleuren
met 2 lakmogelijkheden
in 1 doorgang

ja, vanaf
500 stuks

op afroep
is mogelijk

HACCP-productieruimte; pregen,
geurbescherming
samengestelde
verpakking

Zaadhof Cartonnagefabriek
Industrieweg 5-18
9672 AP Winschoten
Tel.: (0597) 41 27 29
www.zaadhof.nl

min. 175 gr/m2
beide
max. 1600 gr/m2 laminaten,

mat/glans
lip-, zwanenhals-,
dispersielak,
persvernis, UV-lak
op aanvraag

sprinterverpakking,
klepsluiting,
draagconstructies,
autolockbodem

1020 x 720
(offset),
1100 x 1600
(hoogdruk/
clichedruk)

offset,
vlakdruk
en clichedruk

ja, min.
oplage 2500
stuks

beide

voor ieder product
op maat
gemaakt
interieur of inlay

Zalpak
Postbus 73
7260 AB Ruurlo
tel.: (0573) 45 45 48
www.zalpak.nl

min. 180 gr/m2
max. 750 gr/m2

matglans laminaat,
PE- en UV-coating,
skin- en blisterlak
dispersielak

klepsluiting,
patent, autolock,
Zweedse sluiting,
2-, 4 en 6-punts,
conische, enveloppe

695 x 1000

offset

ja, vanaf
± 1000
stuks

beide

conische schalen
met/zonder
omgeslagen randen
voor groente/fruit,
snacks en bake-off

karton op maat
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Het complete
assortiment
apparatenwielen
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Wielen-, assen- en landbouwtechniek
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