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Van ontwikkeling tot plaatsing!

Waar u op kunt vertrouwen
Wat u als klant van A-Pak benelux kunt verwachten? Een breed spectrum aan
dienstverlening: full-service. Een ervaren, op elkaar ingespeeld team. Specialisten op
alle gebieden – van advisering bij de ontwikkeling van uw verpakking , de fase vóór het
drukken tot en met de volledige afwerking en levering. Betrouwbaarheid en hoge
flexibiliteit van opdrachtverwerking, tijdige levering en voordelige realisatie van
hoogwaardige verpakkingen die volledig voldoen aan de hoge kwaliteitseisen voor
materiaal en verschijningsvorm van merkproducten.

Meedenken vanaf de beginfase
Klanten en reclamebureaus krijgen voorafgaand aan een opdracht grondig advies
van de specialisten van A-Pak benelux. De optimale afstemming van de vormgeving
op materiaal, druk en verdere verwerking garandeert een efficiënte en voordelige
productie van verkoopverpakkingen.

Ingewikkelde verpakking? Kom naar ons!
Bijzondere vormen springen meer in het oog – en ondersteunen daardoor de verkoop
van uw producten. Het is onze doelstelling, uitgesproken ideeën en veeleisende
ontwerpen van verpakkingen te vertalen naar een optimaal functionerend product.
Voordat de verpakking in productie gaat
vervaardigen wij een model op onze
speciale plottersystemen. Aan de hand van
dit model kunnen wij samen met u, als
opdrachtgever, kijken of dit het
gewenste model en kleur is en
eventueel e.a. bijsturen voordat
wij het in productie nemen.

U wilt aandacht?
Die krijgt u van ons. Want wij weten,
dat verkoopverpakkingen een belangrijke
taak vervullen: zij zijn op het Point of Sale
het reclamebord van uw merk.
De medewerkers van A-Pak benelux
identificeren zich met deze taakstelling en
de doelstellingen van onze klanten om in
het schap of op een POS effectief aanwezig
te zijn en de verkoop te stimuleren.

Schone zaak
Bij het verpakken van levensmiddelen moet
zeer nauwkeurig op reinheid worden gelet
– niet alleen een appetijtelijke verschijning,
maar ook reinheid is hier het devies.
Om aan de speciale, hoge eisen van klanten
uit de levensmiddelenbranche te kunnen
voldoen, heeft onze partner,
WS Quack + Fischer naast de certificering
volgens ISO 9002 een speciale testaudit
ondergaan. Het voldoen
aan de richtlijnen volgens
de internationale norm
BRC-IOP garandeert,
dat verpakkingen voor
levensmiddelen hygiënisch
correct worden geproduceerd
– een belangrijke bijdrage
aan de betrouwbaarheid
in het totale proces van de
levensmiddelenproductie.

Hiermee slaagt u!
Als specialist in verpakkingen weten wij, A-Pak benelux en haar partner WS Quack + Fischer,
welke hoge eisen aan uw product worden gesteld. Verpakkingen moeten naast een
aantrekkelijke uitstraling ook aan de functionele criteria voldoen, zoals het verdere
gebruik van de verpakking tijdens het productieproces van onze klanten. Denkend
aan de montage van ongevouwen verpakkingen of bij het vullen van de verpakking.
Stabiliteit en stapelbaarheid zijn andere belangrijke voorwaarden voor de toepassing
van onze verpakkingen.

Iedere hoeveelheid drukwerk
A-Pak benelux is samen met haar partner WS Quack + Fischer voorbereid op de
verwerking van omvangrijke opdrachten van de industrie. Verpakkingsideeën van
reclamebureaus of klanten worden door ervaren verpakkingsmiddelentechnici getest
en bemonsterd op de mogelijkheden voor de productie. Na het afstemmen van de
proefseriemonsters doorlopen de productiegegevens het in-house drukvoorstadium.
De grafische afdeling beschikt over de modernste apparatuur
en kan op deze wijze probleemloos alle gangbare systemen
voorbereiden voor het productieproces.

Mag het een beetje meer zijn?
Een modern machinepark garandeert de efficiënte
productie van kwalitatief hoogwaardig drukwerk.
De modernste machines zorgen tijdens de verdere
verwerking voor een hoge automatiseringsgraad.
Grote oplages kunnen zo betrouwbaar,
flexibel en op tijd worden bewerkt en geleverd.
Eén team, één belofte
Flexibel, servicegericht en snel

Vanaf het idee tot aan de logistiek is A-Pak benelux optimaal voorbereid op de vlotte
afwikkeling van uw opdrachten. Onze partners in de industrie kunnen vanaf de
opdrachtverstrekking tot aan de levering rekenen op een optimale productieplanning
en tijdige levering, op verzoek Just-In-Time.

Think big
De capaciteit van de gezamelijke onderneming is in cijfers uitgedrukt indrukwekkend:
ongeveer 45 miljoen vellen drukwerk worden per jaar door de machines
getransporteerd en aansluitend verwerkt. Als productiepartner voor de industrie
zijn wij uiteraard perfect ingesteld op het drukken van grote oplages. Onze eigen
voertuigen en ervaren expeditieafdelingen zorgen voor een betrouwbaar transport,
zodat onze klanten op tijd hun leveringen ontvangen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
A-Pak benelux is uw partner voor de productie van verpakkingen die flexibel,
snel en servicegericht uw individuele behoeften vervult.
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