Sharp® Zakken

Sharp Zakken
Het is niet eenvoudig om uw arbeidskosten en de
uitgaven voor inventaris, materiaal en verwerking te
verlagen. Ons team van verpakkingsdeskundigen kan u
advies geven over de juiste folie, dikte en eigenschappen
van verpakkingen met als resultaat een voor u optimale
verpakking waarbij de efficiëntie en kwaliteit van uw
productieproces stijgen.

• 100% Recyclebaar & tot 25%
Gerecycled Materiaal
• Volledig naar Wens aangepast
• 11 verschillende Soorten,
diverse Diktes & Eigenschappen
Technische Specificaties
• Voorgeopende zakken op een rol of zigzag-gevouwen
in de doos
• Opties m.b.t. dikte: 25 - 100 micron
• Afmetingen: 5 cm - 51 cm breed en 10 -101 cm lang
• 100% recyclebaar
• Thermisch te bedrukken
• Folie: Doorzichtige folie, volledig ondoorzichtige
gekleurde folie of een combinatie van beide
• Opdruk: Beschikbaar in max. 8 kleuren
• Optie compartimentzakken: Meerdere zakken op één
rij voor een hogere uitvoer
• Diverse eigenschappen
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Sharp® Zakken

Opdruk
• Individuele opdruk beschikbaar voor zakken
in alle soorten en maten.
• Max. 8 PMS-kleuren, inclusief afbeeldingen.
• Met opdruk aan één zijde, beide zijden en/of
aan de binnenzijde van de zak.

Eigenschappen

Zakken
kunnen uitgerust worden met
functies zoals bijvoorbeeld perforatie
waardoor de verpakking eenvoudig te openen
is, ophanggaten voor winkeldisplays en
verschillende ventilatie- of perforatiegaten
waaruit lucht kan ontsnappen zodat de
zak minder volume heeft. Naast een
retoursluiting die de zak geschikt maakt
voor retourzendingen, bieden wij ook een
hersluitbare strip, waardoor de zak gebruikt
kan worden als opslagmedium voor kleine
onderdelen.

Mixen
In onze branche bieden wij een zeer
uitgebreid assortiment aan verschillende
verpakkingssoorten. Iedere soort is zonder
extra aanpassingen compatibel met ons
aanbod aan verpakkingsapparatuur.
Op LD-gebaseerde soorten zijn ontworpen
vanuit milieuoogpunt zonder af te doen aan
de wensen van de klant; dunnere foliesoorten
voor zeer doorzichtige zakken die zeer sterk
zijn. De Mailer zak is ontworpen om dingen
te versturen en voldoet aan de vereisten van
vervoerders en is zeer duurzaam. Enkele
exotische types in ons assortiment zijn de
VCI, ESD, Antistatische and gammastralingtolerante soorten.

Duurzaamheid
VERMINDEREN
• Vermindert het verzendvolume
(DIM gewicht).
• Vermindert het gebruik van
ruimteopvullingsmateriaal.
• Vermindert retourzendingen door
beschadigde dozen -- waterdichte
zakken, scheurbestendig.
• Geen papieren labels -> afdruk
direct op de zak.
•HERGEBRUIKEN
• Mailers
zijn
geschikt
retourverpakking
door
hersluitbare tape.

RECYCLEN
• Standaard PE-zakken zijn 100%
recyclebaar tijdens het gehele
recyclingproces.
• Vervaardigd uit zuiver PE, nietverontreinigd plastic.
• Mailers verkrijgbaar met tot 25%
gerecycled materiaal.
• Sharp zakken zijn eenvoudig te
recyclen omdat er direct op de zak
geprint wordt.

Testmateriaal
verkrijgbaar op aanvraag.
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