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Flexibele verpakkingen
ZOWEL VOOR KLEINE ALS VOOR GROTE OPLAGES

Ook verkrijgbaar: de brochure etiketten en de brochure vouwkarton

DÉ PARTNER VOOR AL UW ETIKETTEN EN VERPAKKINGEN
ALTRIF LABEL IS AL MEER DAN 35 JAAR DÉ SPECIALIST IN HET PRODUCEREN VAN ETIKETTEN EN VERPAKKINGEN. VAN
ORIGINE ZIJN WIJ EEN ECHTE ETIKETTENDRUKKERIJ. SINDS ALTRIF LABEL ONDERDEEL IS GEWORDEN VAN DE ST-LUC GROEP,
HEBBEN WIJ ONS PRODUCTASSORTIMENT FLINK UITGEBREID. NU KUNT U NAAST ETIKETTEN OOK BIJ ONS TERECHT VOOR
VOUWKARTON EN FLEXIBELE VERPAKKINGEN.
WIJ BLIJVEN EEN FAMILIEBEDRIJF BIJ UITSTEK. DAT BETEKENT DAT WIJ SNEL EN FLEXIBEL ZIJN EN KWALITATIEF DRUKWERK
GARANDEREN. VAAK HELPEN WIJ EEN KLANT VAN A TOT Z MET EEN MAATWERKOPLOSSING VOOR ZIJN PRODUCT OF
VERPAKKING. ONZE VERPAKKINGEN VINDT U IN VELE VERSCHILLENDE MARKTEN: VAN DE VOEDINGSMARKT TOT DE
CHEMIESECTOR, ZOWEL NATIONAAL ALS INTERNATIONAAL. DANKZIJ VERSCHILLENDE DRUKTECHNIEKEN PRODUCEREN WIJ
ZOWEL GROTE ALS KLEINE OPLAGES ETIKETTEN EN VERPAKKINGEN. MET EEN TEAM VAN MEER DAN 250 MEDEWERKERS ÉN
ONZE EIGEN PREPRESS-AFDELING HEBBEN WIJ ALLES IN HUIS VOOR HET MAKEN VAN UW PERFECTE VERPAKKING.
SAMEN ZIJN WIJ DÉ ONE-STOPSHOP VOOR AL UW VERPAKKINGSVRAGEN.

WAAROM KIEZEN VOOR ALTRIF LABEL?
•

Een breed productassortiment: (meerlaagse) etiketten, linerless labels, flexibele verpakkingen, shrink sleeves en vouwkartonnage.

•

Vier productie-units in één bedrijf.

•

Een groot machinepark met de nieuwste machines voor innovatieve producten en state-of-the-art-ontwikkelingen.

•

Digitale en conventionele productie, perfect voor zowel de grote als de kleine oplages.

•

Onze eigen prepress-afdeling voor al uw grafische behoeften, met o.a. mogelijkheden tot 3D-visualisatie van uw product.

•

Actief in vele markten/segmenten waaronder voeding, chemie, cosmetica en pharma.

•

Oplossing op maat nodig? Geen probleem, wij nemen u mee in het gehele proces.

•

Snelle leveringstijden, ook voor flexibele verpakkingen.

CERTIFICERINGEN
Onze kwaliteit en deskundigheid ter controle stellen is zeer belangrijk. Daarom zijn wij trots op de vele certificaten die wij bezitten.
Deze onderschrijven namelijk onze expertise op onafhankelijke wijze. Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet bijvoorbeeld
aan de ISO 9001-normen en het FSC-keurmerk vertegenwoordigt verantwoord bosbeheer van onze grondstoffen. Milieu en
duurzaamheid is bewezen met het ISO 14001-certificaat en voedselveiligheid weer door de FSSC 22000-normering. Ter uitbreiding
van het gebied voedselveiligheid bezitten wij nu ook het BRC-certificaat (St-Luc Groep). Om onze afvalstromen te laten hergebruiken
hebben wij RafCycle omarmd. Onze nieuwste aanwinst is het SMETA-certificaat voor ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

FLEXIBELE VERPAKKINGEN
De juiste verpakking voor uw product is zeer belangrijk. U weet als geen ander dat een mooie verpakking bijdraagt aan de
visuele aantrekkingskracht van uw product. Daarnaast biedt de verpakking vaak ook de nodige bescherming. Bij flexibele
verpakkingen is dit niet anders. Wij ondersteunen u graag in het gehele proces voor een flexibele verpakking op maat. Deze
kunnen worden onderscheiden in folieproducten en shrink sleeves en zijn beschikbaar in tal van uitvoeringen. Lees hieronder
meer over de verschillende flexibele verpakkingen in ons assortiment.

FOLIE
Folieproducten zijn flexibele kunststofverpakkingen die gebruikt worden om producten te verpakken. Gezien folie veel wordt toegepast
in de voedingsmarkt is voedselveiligheid hier zeer belangrijk. Wij kunnen u in heel dit proces ondersteunen en beschikken over alle
vereiste certificaten voor een 100% voedselveilige productie. Net als shrink sleeves biedt folie de mogelijkheid om een product
360° te bedrukken. Hiermee heeft u veel ruimte voor uw productinformatie.

Binnen de productgroep folie onderscheiden we de volgende producten:

FLOWPACKS

Flowpacks zijn zeer populaire kunststofverpakkingen. Een flowpack is een
verticale of horizontale flexibele verpakkingsvorm. Het product is te gebruiken
voor het verpakken van enkele of meerdere producten. Met name die eerste
variant is een veelgebruikte vorm bij productpremiums of monsterzakjes.
Daarnaast kent een flowpack, ook wel een pillowpack genoemd, veel toepassings
mogelijkheden in de food- (bv. koekjes, snoep en suikerzakjes) en non-foodsector
(bv. zeepjes en speelgoed). Een flowpackverpakking kunnen wij zowel bedrukt
als onbedrukt aan u leveren.

DOYPACKS / POUCHES

Een doypack is een flexibele verpakking die zo is ontworpen dat deze rechtop
kan blijven staan. In de volksmond wordt een doypack ook wel stazak of pouch
genoemd. Het product beschikt over een stevig gesealde bodem waardoor deze
stabiel overeind blijft staan. Dit product is een ideale oplossing om zowel losse
als voorverpakte producten op een professionele wijze te kunnen presenteren.
Doordat een doypack staand in het winkelschap gepresenteerd wordt is uw
verpakking beter zichtbaar voor de consument. Een zipper in een pouch biedt
prima functionaliteit en hersluitbaarheid.

BANDEROLLEN
Een banderol is een wikkel die om een eindproduct of verpakking heen bevestigd
wordt. Het wordt vaak gebruikt bij skinpack-verpakkingen, net zoals een
linerless label*. Een groot pluspunt van een banderol is dat u op een relatief
smal oppervlak voldoende ruimte heeft om alle productinformatie goed
zichtbaar te krijgen. Uiteraard kan de banderol ook gebruikt worden om
meerdere verpakkingen bij elkaar te bundelen.

* zie onze brochure etiketten.

SACHETS

Een sachetverpakking is een kunststof of papieren zakje dat vaak gebruikt wordt
voor het verpakken van kleine hoeveelheden voor bv. vloeibare producten. De
verpakking is aan drie of vier zijden geseald en meestal plat van vorm. Een
sachet kan worden ingezet voor veel verschillende toepassingen. Van kruidenmixen, sauszakje(s) en snoepjes in de foodsector tot reinigingsdoekjes, crèmes
en zaden in de non-foodsector. Sachetverpakkingen worden ook veel gebruikt
om promotieverpakkingen te verspreiden (samples).

TOP SEALS

Een andere vorm van verpakkingsfolie is de top seal. Deze folie wordt voornamelijk
gebruikt bij verpakkingen voor verse voedingsproducten. Enkele voorbeelden
zijn: kant-en-klaarmaaltijden, vleeswaren, kaas, zacht fruit en salades. De top
seal, ook wel topfilm genoemd, wordt aangebracht op een kunststof bakje waar
de voedingswaren al in zitten en wordt daarna hierop geseald. Hierdoor is de
verpakking hermetisch gesloten en dankzij de vaste barrières beschermd tegen
omgevingsfactoren.

STAAT UW GEWENSTE VERPAKKING ER NIET BIJ? NEEM CONTACT OP VOOR EEN ADVIES OP MAAT.
T. +31 (0)165-562000, E. INFO@ALTRIF.NL, W. WWW.ALTRIF.NL

SHRINKSLEEVES
Om een product geheel of gedeeltelijk te decoreren kunt u kiezen voor een shrink sleeve, ook wel krimpsleeve genoemd. Deze
sleeves vormen zich als een soort ‘tweede huid’ om een product en kunnen elke gewenste vorm aannemen. Het maakt niet uit
wat de vorm is van uw product: rond, hoekig of conisch, een shrink sleeve volgt steeds de vorm van deze verpakking. Een van de
grootste voordelen van een shrink sleeve is de mogelijkheid tot 360-gradenbedrukking. Dankzij het tegenkrimpen (anamorfose)
en de 3D-visualisatie, zorgt onze eigen prepress-afdeling zorgt ervoor dat uw bedrukking er altijd mooi en egaal uit komt te zien
na het verwerken van de sleeves. Ook kan een sleeve van een perforatie worden voorzien om deze bijvoorbeeld gemakkelijk te
kunnen verwijderen.

Binnen de productgroep shrink sleeves onderscheiden we de volgende producten:

FULL BODY SLEEVES

Een full body sleeve is een shrink sleeve die de gehele verpakking van een
product bedekt. Deze sleeve wordt in zijn totaliteit aangebracht en vormt zo
een tweede huid. Het grote voordeel hiervan is de 360-gradenbedrukking.
Zo heeft u meer dan genoeg ruimte voor al uw productinformatie. De vorm van
de verpakking maakt hier niet uit. Op deze sleeve kan eveneens een perforatie
aangebracht worden. Hierdoor kan deze verpakking gemakkelijk verwijderd
worden indien noodzakelijk.

HALF BODY SLEEVES

Indien u een deel van uw verpakking wilt bedekken met een shrink sleeve biedt
een half body sleeve een oplossing. De werking van deze sleeve is hetzelfde als
van de full body sleeve. In principe kan elk deel van uw product bedekt worden.
Of dit nu de helft van het product is of bijvoorbeeld alleen de sluiting. De manier
van verwerking van deze half body sleeve hangt samen met de verwerkings
machine die u of uw co-packer heeft staan.

CLUSTER SLEEVES

Naast dat een individueel product van een shrink sleeve voorzien kan worden, kunt
u ook meerdere producten clusteren met één enkele shrink sleeve. Bijvoorbeeld
als u een voordeelverpakking wilt promoten of een cadeautje bij uw product
wilt verpakken. Veelal wordt deze verpakking gebruikt om twee verpakkingen
bij elkaar te krimpen. De vorm van uw verpakking maakt hierbij niet uit, of dit nu
hoekig of rond is.

TAMPER EVIDENT SLEEVES

Een veel gebruikte toepassing van een shrink sleeve is voor de sluiting van
een verpakking. Deze tamper evident sleeve wordt voornamelijk voor productveiligheid gebruikt, bijvoorbeeld bij flessen of potjes. Het geeft de consument
een garantie dat het product niet eerder is geopend en dus vers is. Een tamper
evident, ook wel secure cap sleeve genoemd, kan zowel bedrukt als onbedrukt
worden geproduceerd. Een perforatie in deze sleeve is een must om het openen
te vergemakkelijken.

DIGITALE PRODUCTIE: SNELLE LEVERING, KLEINE OPLAGES EN WISSELENDE DESIGNS
Ook bij flexibele verpakkingen zien wij een sterke ontwikkeling naar de productie van kleine oplages van verpakkingen in verschillende
versies. Digitaal geproduceerde verpakkingen zijn erg populair en ideaal voor acties, productintroducties en snel wisselende designs.
Door constante innovatie in ons machinepark kunnen wij deze verpakkingen produceren met zeer korte levertijden en geheel volgens
klantwens. Deze flexibiliteit, het ontbreken van opstartkosten en de uitzonderlijke drukkwaliteit maken dit erg interessant voor
bedrijven. Uiteraard kunnen wij ook al onze digitaal bedrukte verpakkingen voedselveilig aanbieden.

Het is eveneens mogelijk om verpakkingen in wisselende designs te produceren of, met behulp van HP-Mosaic-technologie, iedere
verpakking verschillend van elkaar te maken. Indien u toch op zoek bent naar een grotere oplage van flexibele verpakkingen
kunnen wij alle verpakkingen met onze conventionele machines in HD-flexo drukken.
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