nederlands

Vouwkarton
EEN UNIEKE UITSTRALING MET EEN VERPAKKING-OP-MAAT VOOR UW PRODUCT

Ook verkrijgbaar: de brochure etiketten en de brochure flexibele verpakkingen

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.

VOUWKARTON
Een 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 bescherming. Om u hiermee te helpen,
bedenken en produceren wij verpakkingen op maat of op basis van bij ons reeds bestaande vormen. Of het nu gaat over
direct (bv. fruit) of indirect contact met de verpakking, wij bedenken samen met u de best passende oplossing. Lees meer
over de verschillende soorten vouwkartonverpakkingen.

VERLIJMDE VERPAKKINGEN
Het grootste segment in vouwkarton zijn verlijmde verpakkingen. Deze verpakkingen worden gevouwen en verlijmd geleverd waarna
deze alleen nog opgezet en gevuld hoeven te worden. Elke gewenste bedrukking en aanvullend vele veredelingen zijn mogelijk.
Enkele voorbeelden zijn goudfolie, reliëf, spotlak en soft-touch lak. Vooraf kan een 3D-visualisatie van het doosje gemaakt worden.

Binnen de productgroep verlijmde verpakkingen kunnen we onder andere de volgende producten onderscheiden:

LANGSNAAD VERLIJMD DOOSJE
Binnen vouwkartonverpakkingen is het langsnaad verlijmd doosje de meest
gebruikte toepassing. Dit doosje kent zijn toepassing in vele verschillende
markten en wordt universeel gebruikt. Een langsnaad verlijmd doosje wordt
getypeerd door een verlijmde rugzijde van de verpakking. Daarnaast wordt het
doosje aan weerszijden gesloten met twee reguliere kleppen. Deze doosjes zijn
gemakkelijk te verwerken en af te vullen, wat zorgt voor efficiëntie.

TOONBANKDISPLAYS
Wie kent ze niet, de kartonnen displaydozen bij de kassa of toonbank van een
winkel. Bekend om de impulsaankopen te stimuleren. Deze verpakkingsvorm
wordt veelal gebruikt om individuele producten actiematig te presenteren.
De vorm en inhoud van deze verpakking wordt aangepast aan de producten die
gepresenteerd worden. Deze producten kunnen zowel los in het display geplaatst
als individueel in een interieur gezet worden.

VERLIJMDE BAKJES
Naast doosjes die gesloten worden met kleppen kan een product verpakt worden in
een kartonnen bakje. Deze bakjes worden in de hoeken verlijmd zodat deze geheel
dicht zijn en dus een gesloten bodem hebben. Waar een autolock-sluiting naden
heeft, heeft een verlijmd bakje deze niet. Deze bakjes kunnen op vier of zes punten
verlijmd worden. Indien het een open bakje betreft is het een 4-punts verlijmd
bakje. Zoekt u een bakje met een deksel, dan krijgt u een 6-punts verlijmd bakje.

ENVELOP VERPAKKING
Een envelopverpakking, ook wel een pochette genoemd, is een vlakke vouw
kartonnen verpakking met of zonder insteekklep. Deze platte verpakking wordt
veelal gebruikt om gesneden vis- of vleeswaren te verpakken. Deze producten
zijn al verpakt en worden met een envelopverpakking mooier gepresenteerd.
De verpakking is volledig gesloten aan drie zijdes en heeft vaak een sluiting aan
de bovenkant. Deze klepsluiting klikt zich vast in de verpakking wat een eerste
versheidsgarantie geeft.

KARTONNEN SLEEVE
Een kartonnen sleeve wordt over een bestaande verpakking heen geschoven en
functioneert hiermee als een ‘mouw’ voor een product. Dit geeft zo veel ruimte
voor productinformatie. Sleeves worden veelal toegepast in de voedingsmarkt,
bijvoorbeeld bakjes voor voeding en verse maaltijden. Een variant op deze
verpakking is de sleeve met één open zijde (driearm).

DRAAGVERPAKKINGEN (CLIPS/DRAAGMANDJES)
Indien producten verpakt en tegelijkertijd gedragen moeten worden zijn draagverpakkingen een geschikte oplossing. Er zijn verschillende soorten draagverpakkingen en zij worden veelal gebruikt in de bier- & drankenindustrie. Deze
kartonnen verpakkingen houden de flessen op hun plaats en beschermen deze
tegen stoten (bv. bierclips en draagmandjes). U krijgt met een draagverpakking
eveneens extra ruimte voor communicatie, bijvoorbeeld als toepassing voor
aanbiedingen en acties.

AUTO-LOCK VERPAKKINGEN

Een kartonnen verpakking met een autolock refereert aan de sluiting (bodem)
van het doosje. In tegenstelling tot een reguliere klepsluiting van bijvoorbeeld
een langsnaad verlijmd doosje, vouwt een autolock-verpakking automatisch in
elkaar. De kleppen van de bodem haken in elkaar wat zorgt voor een zeer stevige
verpakking voor bijvoorbeeld zwaardere producten.

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

ONVERLIJMDE VERPAKKINGEN
Doosjes kunnen ook onverlijmd worden geproduceerd en bij de klant in elkaar worden gezet en verwerkt. In bepaalde gevallen is dit
prijstechnisch interessant. Hierin adviseren wij u graag. Deze verpakkingen worden ook altijd plano geleverd. Ook deze verpakkingen
kennen vele mogelijkheden qua bedrukking en veredeling.

Binnen de productgroep onverlijmde verpakkingen onderscheiden we onder andere de volgende producten:

CLICK-LOCK DOOSJES

Clicklock-doosjes worden veel toegepast voor bedrijven die hoge oplages
vouwkarton zoeken. Deze doosjes worden onverlijmd geleverd en moeten op
een eigen verlijmmachine verlijmd en gevuld worden. Het is voor een klant dus
belangrijk om deze machine te bezitten om dit te kunnen verwerken.

HANGKAARTJES MET EUROLOCK

Een mooi voorbeeld van een kartonnen verpakking die opgehangen kan worden
is het hangkaartje met een eurolock. Een hangkaartje wordt vaak gecombineerd
met een andere verpakking waaraan deze bevestigd wordt. Enkele voorbeelden
van toepassingen zijn: bloembollen, sausmixen, snoep en zaden. Een hangkaartje,
ook wel een kopkaart genoemd, kan zowel enkel- als dubbelgevouwen zijn en
volledig bedrukt worden.

NEKHANGERS

Nekhangers zijn een mooi voorbeeld van een kartonnen toepassing/oplossing
die een point-of-sale functie hebben. Zij worden vaak gebruikt voor promotionele
doeleinden. Daar worden zij veelal toegepast op flessen in diverse soorten
en maten. Nekhangers zijn er zowel in een kartonnen als in een kunststof
uitvoering. Beide kunnen geheel naar wens worden bedrukt.

DIRECT FOOD VERPAKKINGEN
Het produceren van verpakkingen voor direct voedselcontact vraagt om een zeer specifieke aanpak met de juiste keuzes in
constructies en materialen. Dit is een van onze specialiteiten zodat wij, als BRC high risk gecertificeerd bedrijf, altijd een juist advies
hierin kunnen bieden.

Binnen de productgroep direct food onderscheiden we drie typen verpakkingen:

INLEGGERS

Een inlegger, ook wel onderlegger genoemd, is een kartonnen kaartje dat in een
andere verpakking wordt geplaatst. Deze kaartjes bieden stevigheid aan een
verpakking. Door het direct contact met allerlei soorten voeding worden deze
inleggers 100% voedselveilig gemaakt.

GENESTE BAKJES

Geneste bakjes zijn een alternatieve verpakkingsvorm van de vergelijkbare
verlijmde bakjes. Net als verlijmde bakjes kunnen geneste bakjes 4- of 6-punts
verlijmd zijn. Een genest bakje wordt in elkaar gestapeld en als kant-en-klare
verpakking geleverd.

CONISCHE DOOSJES

Een conische doos, ook wel een ballotin genoemd, is een kartonnen verpakking
die vaak voor de chocolademarkt wordt gebruikt. De conische vorm van deze
doos maakt hem uniek. Gezien bij chocolade vaak een exclusievere uitstraling
past, wordt deze soort verpakking vaak afgewerkt met hoogwaardige veredelings
technieken. Bijvoorbeeld met hotfoil, embossing of selectieve uv-vernis.

WIJ DENKEN MEE
Een van onze sterke punten is het meedenkend vermogen bij nieuwe vouwkartonprojecten. Wij bedenken graag met u samen de
beste passende oplossing voor uw specifieke toepassing. Hierin ondersteunen wij u, indien gewenst, in het gehele proces. Zo weet
u zeker dat het resultaat overeenkomt met uw verwachtingen.
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