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NNZ levert een breed assortiment aan verpakkingen voor voedingsmiddelen: FIBC, papieren verpakkingen, folie verpakking, PP geweven zakken
en producten voor ladingzekering.
De ‘food-grade’ verpakkingen van NNZ worden in
BRC-IOP, AIB, ISO-22000 (of daaraan gelijkwaardige hygiëne management systemen) gecertificeerde
productieomgevingen geproduceerd, en voldoen
aan de Europese regelgeving voor verpakkingen
in direct contact met voedingsmiddelen. Dit wordt
geborgd in ons Kwaliteit Management Systeem.

NNZ heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen
en leveren van verpakkingen voor voedingsmiddelen en adviseert u graag in de keuze van de juiste
verpakking voor uw product. Wij nodigen u 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

Voedingsmiddelen verpakkingen
Power-Lift®
FIBC’s zijn ideaal als transportverpakking en/of opslagverpakking. Leverbaar in meerdere uitvoeringen, maten en foodgrades. De FIBC’s zijn volledig volgens uw specifieke wensen
leverbaar.

Papieren verpakkingen
Het assortiment van papieren verpakkingen voor voedingsmiddelen omvat: gecoate-, open-mond en blokbodemzakken.
De gecoate papieren zakken zijn voorzien van een speciale
vetwerende coatings en papiersoorten zorgen voor een extra
barrière tussen (vette) producten en de verpakking.
Extra specificaties zoals papierkwaliteit, perforatie, (UV) lak en
bedrukking maken de verpakking tot een maatwerk.

Folie verpakkingen
NNZ levert folie verpakkingen, gemaakt van hoogwaardige
laminaten die de inhoud beschermen tegen invloeden, als zonlicht, geur en zuurstof. Voedingsmiddelen die gevoelig zijn voor
deze invloeden (onder meer melkpoeder) worden op deze wijze
verpakt. Hoogwaardige bedrukkingen zijn zowel in flexo als in
rotagravuur mogelijk.

Power-Block®
Power-block is een geweven polypropyleen blokbodem zak,
met een stijfheid als papier en flexibiliteit als van polyethyleen,
en de extra sterkte door het geweven polypropyleen. Daarmee
is de Power-block® een economisch aantrekkelijk alternatief
voor 3-wandige papieren zakken.

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

