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Efficient verpakken met zowel lucht als
papier aan dezelfde paktafel
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WSSN (WebShop Service Nederland) in 
Nieuwveen ontzorgt haar klanten door de 
afhandeling van hun bestellingen uit handen 
te nemen. Van voorraadbeheer tot inpakken 
en verzending. 
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DE UITDAGING

WSSN moet flexibel kunnen voorzien in 
de verpakkingsbehoeften van hun 
klanten. Traditioneel verpakten ze met 
lucht maar enkele klanten wilden ook de 
mogelijkheid hebben te verpakken met 
papier. 

Ze waren daarom op zoek naar een 
oplossing waarbij hun inpakkers 
gemakkelijk toegang hadden tot zowel 
lucht en papieren verpakkingsmaterialen

De geboden oplossing moest leiden tot 
een kostenbesparing. Dit betrof zowel de  
verbruiksartikelen als het 
verpakkingsproces.  



DE OPLOSSING
De door Pregis geboden oplossing betreft 
een hybride opstelling waarbij verpakken 
met luchtkussens, papieren pads en 
papieren void fill met elkaar worden 
gecombineerd. 

Opstelling 1 

1 x packmaster Pro fanfold die via een 1 
bin systeem 4 paktafels voorziet van 
papieren pads. 

Om dezelfde paktafels te voorzien van 
luchtkussens, zijn deze uitgevoerd met een 
eigen MINI PAK’R V3 in topfill uitvoering.  

Opstelling 2 

2 MINI PAK’R V3 topfills voorzien 4 
paktafels van luchtkussens. 

2 van deze paktafels zijn ook uitgerust met 
een Quantum voor papieren void fill. 



HET RESULTAAT

Pregis bood aan een pakvergelijk uit te 
voeren. Hierbij bleek dat het verbruik van 
verpakkingsmiddelen 15-20% verminderd 
kon worden door te kiezen voor een 
combinatie van papier en lucht. 

Voor elk artikel kan de optimale 
verpakkingswijze gekozen worden zodat 
schade tijdens transport wordt voorkomen.

Naast de besparing in verpakkingsmiddelen 
zag Pregis ook besparingsmogelijkheden 
door de ruimte opnieuw in te delen. 

Door zowel papieren verpakkingsmiddelen 
als luchtkussens bij dezelfde paktafel 
beschikbaar te maken worden loopafstanden 
verminderd en de inpakefficiëntie verhoogd. 

Aangezien de verpakkers van WSSN 
voornamelijk ervaring hadden met inpakken 
met luchtkussens heeft Pregis een workshop 
“verpakken met papier” aangeboden. 

Dit zorgt voor een win-win situatie voor alle 
betrokken partijen. De medewerkers van 
WSSN voelen zich comfortabel bij het 
verpakken met papier en de producten van 
de klanten van WSSN worden gegarandeerd 
optimaal verpakt. 
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