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NNZ levert een breed assortiment aan klein- en
grootverpakkingen voor diervoeding:
FIBC (Power-Lift®), papieren verpakkingen, folie
verpakkingen, PP geweven zakken, de Powerblock® en producten voor ladingzekering en palletstabilisatie.
NNZ heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen en leveren van verpakkingen voor diervoeding,
verzorgt artwork voor de verpakkingen en adviseert
in de keuze van het juiste product voor uw vorm-,
vul-, en sluit-methode.

Wij nodigen u graag uit om contact met ons op te
nemen om uw specifieke verpakkingswensen met
ons te bespreken!
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FIBC’s- papieren verpakkingen - folie verpakkingen - geweven zakken - lading zekering

Diervoeding verpakkingen
Power-Lift®
FIBC’s worden gemaakt van polypropyleen geweven doek en
worden gebruikt voor opslag en transport van grondstoffen,
halffabricaten en eindproducten. Liners van Polyethyleen of
voorzien van barrières als EVOH of Aluminium, beschermen
de verpakte materialen tegen vocht en andere invloeden van
buitenaf.

Papieren verpakkingen
NNZ levert diverse hoogwaardige papieren zakken aan de diervoeding- en veevoederindustrie. De ontwikkeling van de zakken vindt plaats in nauwe samenwerking met leveranciers en
afnemers. De zakken zijn leverbaar in diverse uitvoeringen voor
een inhoud van 1 tot 50 kg. Speciale wensen als handgrepen,
easy-opening, vensters of hoogglans zijn mogelijk.

Folie verpakkingen
Het assortiment van folie verpakkingen voor diervoeding omvat
barrière zakken, barrière folie en sta-zakken.
De hoogwaardige laminaten beschermen de inhoud tegen
invloeden, als zonlicht, geur en zuurstof. De Sta-zak (doypack)
kan worden uitgevoerd met speciale drukzippers en laserperforaties om het openen te vergemakkelijken. Hoogwaardige
bedrukkingen zijn zowel in flexo als in rotagravuur mogelijk.

PP geweven zakken en Powerblock®
Het assortiment van PP geweven zakken voor diervoeding
omvat standaard PP geweven zakken met en zonder liner en
PP geweven zakken met blokbodem als open mondzakken of
met ventiel. Deze laatste worden door NNZ geleverd onder de
merknaam Powerblock® en vormen een gunstig alternatief
voor 3-wandige papieren zakken met een goede stabiliteit en
sterkte.

NNZ levert een breed assortiment aan producten voor ladingzekering: hoeksteunen, anti-slip vellen en palletnet. Voor pallet
stabilisatie levert NNZ stuwkussens en beschermhoezen.

NNZ, uw partner voor verpakkingsoplossingen sinds 1922!
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Lading zekering en palletstabilisatie

