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OPLOSSINGEN GEBASEERD OP
ONTWERP EN ONTWIKKELING
PRODUCT CARE

Sealed Air’s Product Care Divisie gaat de veeleisende
uitdagingen aan die in onze voortdurend veranderende
wereld worden gesteld aan beschermende en
gespecialiseerde verpakkingen, met speciaal op maat
gemaakte praktische oplossingen. Wij passen onze
expertise in een groot aantal verschillende sectoren toe
voor het maximaliseren van prestaties en efficiency, terwijl
we tegelijkertijd minder energie en grondstoffen gebruiken
om te zorgen dat uw waardevolle producten veilig en goed
verpakt op de plaats van bestemming aankomen.

ONZE AANPAK VOOR EEN EFFECTIEVE,
DUURZAME OPLOSSING
Duurzaam

Reductie

Verpakkingswaarde
analyse

Optimalisatie

OPLOSSINGEN VAN WERELDFORMAAT
Sealed Air’s wereldwijde netwerk van
verpakkingsontwerpcentra, dat vooraan staat voor wat
betreft advies, ontwikkeling en innovatie in de industrie
voor beschermende verpakkingen, levert het ontwerp
en praktische oplossingen voor de meest veeleisende
uitdagingen in beschermende verpakkingen. In de centra
werken hoog opgeleide en ervaren deskundigen op het
gebied van verpakkingen.

Schade
Opslag
Transport
Arbeidstijd

Onze verpakkingsdeskundigen werken samen met u aan
een oplossing voor uw specifieke verpakkingstoepassing
en controleren en analyseren vervolgens of de prestaties
voldoen. Dit alles maakt deel uit van onze service.
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Duurzame oplossingen
voor elke toepassing
Oppervlaktebescherming | Opvulling | Bescherming | Blokkering en versteviging

Het verschil
zit in de
luchtdichte
folielaag

Onderdeel van de

familie

LUCHTKUSSENFOLIE

BESCHERMENDE VERZENDENVELOPPEN

Onze hoogwaardige AirCap® luchtkussenfolie wordt
geproduceerd met een luchtdichte folielaag voor optimale
bescherming van uw product. Het verpakkingsmateriaal
kan dan ook goed opnieuw worden gebruikt, zodat er veel
Het verschil zit in de
minder verpakkingsmateriaal in de afvalstroom terecht komt.

Mail Lite® beschermende verzendenveloppen zijn zodanig
ontworpen dat transport- en verwerkingskosten afnemen, ze
bieden uitstekende bescherming voor een grote hoeveelheid
verschillende soorten producten en vormen het ideale
alternatief voor kleine verzenddozen van golfkarton.

Productassortment

Mail Lite® verzendenveloppen genieten al meer dan 40 jaar de
voorkeur binnen de sector voor kleine verzendpakketten.

Verpakkingsmateriaal afgesloten met een luchtdichte
folielaag, ideaal voor oppervlaktebescherming, verpakking,
bescherming en opvulling.

l

AirCap®

l

BubbleGuard

l

Antistatische AirCap®

l

BubbleMaskTM

l

BubblePakTM

l

Reflectix®

TM
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luchtdichte folielaag
AirCap®
Luchtdichte
folielaag

Oorspronkelijke dikte van de
kussentjes wordt behouden

Luchtkussen zonder
luchtdichte folielaag
Luchtverlies

Verlies dikte van de kussentjes

Mail Lite® - het meest uitgebreide assortiment
beschermende verzendenveloppen in de industrie met sterk
uiteenlopende toepassingen.

Productassortment
l

Mail Lite® White

l

Mail Lite Tuff® Cushioned

l

Mail Lite® Gold

l

Mail Lite® Padded

l

Mail Lite® Plus

VERPAKKINGEN MET LUCHTOPVULLING

Systemen die kosteneffectieve oplossingen bieden voor
verpakkingen naar behoefte, leveren niet alleen uitstekende
bescherming en efficiënte opvulling, maar reduceren tevens
materiaal- en verzendkosten.
De Fill-Air® opvulkussens worden ter plekke met lucht gevuld
en kunnen in een groot aantal uiteenlopende maten worden
geproduceerd. Ideaal voor hergebruik of recycling; een
kubieke meter met lucht gevulde opvulkussens reduceert met
99,3% van z’n volume.
Flexibele en gemakkelijk te gebruiken Fill-Air® systemen
verhogen de productiviteit van verpakkingstoepassingen ten
behoeve van distributie / logistiek. De veelzijdige systemen
zijn beschikbaar voor verpakkingswerkzaamheden in online
verpakkingslijnen of bij afzonderlijke werkplekken.
Systeem assortiment
l

Fill-Air RocketTM

l

Quick Shot®

l

Fill-Air® RF

l

Jet Stream®

l

WonderfilTM Wrap

l

Diverse soorten
zakformaten en folie
verkrijgbaar

HOOGWAARDIGE BESCHERMENDE
LUCHTKUSSENFOLIE

Een veelzijdig en kostenbesparend beschermend
verpakkingssysteem dat geschikt is voor verscheidene
toepassingen, zelfs in bijzonder veeleisende
verpakkingsfaciliteiten. Aangepaste luchtkussenfolie
verpakkingen die aansluiten op uw toepassingen.
Het NewAir I.B.® Express verpakkingssysteem produceert en
distribueert met één druk op een knop onze gepatenteerde
luchtkussenfolie met luchtdichte folielaag, wanneer en
waar u dat nodig hebt. NewAir I.B.® Express beschermende
luchtkussenfolie is bestand tegen de ongemakken uit de
hedendaagse wereldwijde verzendomgeving, aangezien de
uitstekende beschermende eigenschappen van het materiaal
gedurende de volledige verzendcyclus behouden blijven.
Eén rol luchtkussenfolie met luchtdichte folielaag produceert
tot wel 456 m² verpakkingsmateriaal. Hierdoor bespaart u
zowel op opslagruimte, handling- en transportkosten.
Systeem assortiment
l

NewAir I.B.® Express

l

Jet Stream®

l

Diverse soorten folie
verkrijgbaar

Luchtverlies Luchtverlies
Polyethyleen
Luchtdichte folielaag
Polyethyleen

Geen
luchtdichte
folielaag

Lucht

Lucht

Luchtdichte
folielaag

Luchtdichte
folielaag

Luchtdichte
folielaag

New Air I.B. luchtkussenfolie
®

Luchtverlies
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Luchtverlies

Luchtverlies

Materiaal van de concurrent

Duurzame oplossingen
voor elke toepassing
Oppervlaktebescherming | Opvulling | Bescherming | Blokkering en versteviging

FLEXIBELE SCHUIMVERPAKKINGEN

Superieure productbescherming tegen schokken en
trillingen tijdens het verzend- en verwerkingsproces voor
producten van bijna alle afmetingen, vormen en gewichten.
Instapak® schuimverpakkingen: Een groeiend schuimkussen
dat uw product inkapselt voor onmiddellijke bescherming,
opvulling, blokkering of versteviging.
Instapak® voorgevormde kussens: Verpakt u telkens weer
hetzelfde product? Met onze verscheidenheid aan voor-vorm
systemen produceert u ter plekke verpakkingen met steeds
dezelfde grootte en vorm.
Doorlopende schuimstroken: Verpak uw product in
hoogwaardig beschermend Instapak® schuim of maak een
laag met meerdere doorlopende schuimstroken om effectieve
platte kussens te creëren.
Dankzij de unieke beschermende eigenschappen van
Instapak® schuim verpakt u uw producten met een minimum
aan materiaal en reduceert u de grootte en het gewicht van
uw pakketten zonder dat de verpakking minder bescherming
biedt.
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Systeem assortiment
l

Instapak Complete®

l

Instapak Quick Tuff RT®

l

SpeedyPacker®

l

Instapak® 901

l

Instapacker® Tabletop

l

Instapak® Simple™

l

Instapak® Quick RT®

Sealed Air hecht
veel waarde aan het
milieu bij de geboden
verpakkingsoplossing
1 vrachtwagen Instapak®
Instafill™ vloeibaar schuim =
31 vrachtwagens
conventioneel
verpakkingsmateriaal

GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN

Een serie geautomatiseerde verpakkingssystemen
ontworpen voor productieomgevingen met hoge volumes.
U kunt het verpakkingsproces aanzienlijk verkorten en de
systeem interactie met de operator reduceren terwijl uw
productie tegelijkertijd toeneemt. Onze twee hoogwaardige
geautomatiseerde systemen voor hoge volumes voldoen aan
deze uitdaging.
Systeem assortiment
l
l

Rapid Fill® geautomatiseerde opvulsystemen
Instapak iMold® geautomatiseerde schuim-in-zak voorvorm systemen

Onze
deskundigen
beoordelen,
ontwerprn, evalueren de
kosten en implementeren
de beste oplossing
voor uw specifieke
verpakkingsbehoeften

POLYETHYLEEN SCHUIM

Ons polyethyleen schuim biedt hoogwaardige
verpakkingsoplossingen voor bescherming, blokkering,
versteviging en oppervlaktebescherming voor verscheidene
industrieën waaronder uiteenlopende verpakkings- en nietverpakkingstoepassingen.
Wij streven ernaar duurzaamheid te verhogen door de
prestaties van onze PE-schuimproducten te verbeteren en
steeds vaker gebruik te maken van gerecycled materiaal,
zodat er bij de productie steeds minder gebruik wordt
gemaakt van natuurlijke bronnen.
Productassortment
l

Cell-Aire®

l

Ethafoam®

l

Stratocell®

l

Stratocell® Whisper®
Geluidsabsorberend
schuim
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Duurzame oplossingen
voor elke toepassing
Oppervlaktebescherming | Opvulling | Bescherming | Blokkering en versteviging

PAPIERSYSTEMEN

Unieke reeks systemen en papier voor opvulling en
bescherming.
De papierproducten van Sealed Air zijn gemaakt van 100%
gerecyclede materialen zodat het milieu zo min mogelijk
wordt belast.
TigerPad® papierverpakkingen kunnen worden gerecycled
met overige papierstromen. Daarnaast is het geproduceerd uit
100% gerecyclede papiervezels.
Systeem assortiment
l

PackTiger® RS papierverpakkingssysteem

l

FasFil® papieropvulsysteem

l

FasFil EZ® papieropvulsysteem

ZWEEF- / FIXEERVERPAKKING

Korrvu® verpakkingen vormen een dynamisch product dat
gebruik maakt van een sterke, zeer veerkrachtige folie
met stroef oppervlak voor het verpakken van een breed
assortiment producten waarvoor tijdens de verzendcyclus
schokbescherming nodig is.
Gebruik onze speciaal ontwikkelde Korrvu®
zweefverpakkingen om uw breekbare producten stevig in
het midden van de verzenddoos, beschermd tegen stoten,
te houden of kies een Korrvu® fixeerverpakking voor
kostenbesparende blokkerings- en verstevigingsbescherming.
Korrvu® verpakkingen worden plat vervoerd en ter plekke
naar behoefte in elkaar gezet. Het hoogwaardige ontwerp
kan gemakkelijk opnieuw worden gebruikt en is gemaakt van
gerecyclede cellulose papiervezels. Korrvu® verpakkingen
kunnen gemakkelijk samen met golfkartonnen dozen worden
gerecycled.
Productassortment
l

l
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l

Korrvu®
zweefverpakkingen
Korrvu®
fixeerverpakkingen
Korrvu® Hybrid

l

l

l

Korrvu®
anticorrosieverpakkingen
Korrvu® Diamond
technologie
TekkvuTM

Verpakkingsoplossingen op
maat beschikbaar

KRIMPFOLIEVERPAKKINGEN

Sealed Air krimpfolieverpakkingen bieden u een
totaaloplossing voor hoogwaardige krimpfolies.
Van bevroren pizza’s tot verse levenswaren, en van boeken
tot DHZ-producten, Cryovac® krimpfolie levert aangepaste
oplossingen die tegemoet komen aan alle verpakkingseisen,
van lichtgewicht tot extra sterke, industriële toepassingen. Met
vooraanstaande microlaag- en co-extrusietechnologie levert
Cryovac® een bijdrage aan de afname in verpakkingsafval
door middel van dunner, maar tegelijkertijd sterker materiaal,
en verbetering in de presentatie van het displaymateriaal en
bescherming van de producten.

Kenmerken en voordelen
Sterk en duurzaam - Glanzend en aantrekkelijk - Zacht en
mooi - Schoon en veilig - Doorzichtig en opvallend - Veelzijdig
en betrouwbaar
Productassortment
l

Cryovac® CT Folie

l

Opti® Krimpfolies
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Sealed Air is toonaangevend
bij de bescherming van uw
waardevolle producten

Wij bieden hoogwaardige
beschermende
verpakkingsoplossingen
vanaf de werkvloer tot aan
de voordeur van de klant.
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l

Productie in 62 landen

l

Distributie naar 175 landen

l

138 productiefaciliteiten

l

l

l

41 verpakkings-, ontwikkelings- en
ontwerpcentra
Meer dan 500 wetenschappers en
ingenieurs
4.900 patenten

“Wij dragen bij aan het succes van onze klanten door het
minimaliseren van schade, het maximaliseren van efficiency
en het reduceren van kosten met duurzame, innovatieve,
beschermende verpakkingsoplossingen.”
Gerd Wichmann,
Vice President & General Manager Europe
Product Care Divisie

Gedistribueerd door:

www.sealedairprotects.eu
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e

SMARTLIFETM METHODE

Onze SmartLife™ methodiek is bedoeld om
meer bekendheid te geven aan duurzame
verpakkingen en de duurzaamheidsmissie
van Sealed Air. Sealed Air helpt haar
klanten meer inzicht te krijgen in
de milieuvoordelen en impact van
verpakkingsoplossingen.
De combinatie van onze SmartLife™
methode en de waarden van Sealed
Air, namelijk het goede voorbeeld,
vertrouwen, respect en integriteit,
biedt de grondslag voor de
werkwijze van het bedrijf.

Sealed Air
Lindenhoutseweg 45,
Postbus 271, 6500 AG Nijmegen,
Nederland
Tel: +31 (0)24 3710135 Fax: +31 (0)24 3710101
Email: info-pack@sealedair.com
www.sealedairprotects.eu
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