Verpakkingsoplossingen
voor haardhout
NNZ levert een breed assortiment verpakkingen
voor de opslag, transport en presentatie van
houtpellets, aanmaakhout en haardhoutblokken:
FIBC's (Log-Lift®), netzakken, PP-geweven zakken,
PE-zakken, SnapLog® en papieren verpakkingen.

NNZ heeft vele jaren ervaring met het ontwikkelen
en leveren van verpakkingen voor haardhout.We
kunnen u adviseren bij het kiezen een geschikte
verpakking voor uw product. Bel ons NNZ serviceteam voor meer informatie of om uw verpakkingsbehoeften te bespreken.

Dit brede assortiment zorgt ervoor dat er altijd
een verpakking is die perfect past bij het af te
pakken product en voldoet bovendien aan de
gewenste transport- en presentatie-eisen.
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Verpakkingsoplossingen
voor haardhout
1. Log-Lift®
Log-Lift® is speciaal ontwikkeld voor het transporteren, opslaan en drogen van houtblokken. Deze FIBC is gemaakt
van UV-bestendig polypropyleen en is leverbaar in verschillende maten. De Log-Lift kan worden geleverd met een
bedrukking op 1 of 2 zijden.
2. Netzakken
Netzakken zijn ideaal voor het verpakken van kleinere hoeveelheden haardhout en aanmaakhout. De netzakken zijn
verkrijgbaar in geweven en monofilament doek, in verschillende kleuren en maten en kunnen worden voorzien van
een sluitkoord. NNZ levert ook palletnet voor optimaal transport en opslag van haardhout.
3. Geweven PP-zakken
Geweven polypropyleen zakken zijn de optimale verpakking voor houtpellets en houtskool. Deze zakken zijn erg
sterk en kunnen zowel handmatig als automatisch worden gevuld.
4. PE zakken
Polyethyleen zakken worden onder meer gebruikt voor het verpakken van in de oven gedroogde haardhout en
houtpellets. Deze afgesloten zakken zorgen voor schoon transport. PE-zakken kunnen worden geleverd in vele
soorten en maten met maximaal 8 kleuren bedrukking voor een hoogwaardige uitstraling.
5. SnapLog® zakken
Het SnapLog sluitsysteem zorgt voor een snelle sluiting van de netzak. Het kan na sluiting niet worden geopend en
is sterk genoeg om het gewicht van de zak te houden wanneer het wordt opgetild. Het is gemakkelijk om de zak te
sluiten en testen hebben een 10% hogere verpakkingscapaciteit bewezen.
6. Papieren zakken
Meerlaags (of meerwandige) papieren zakken worden gebruikt voor het verpakken van houtskool, briketten en aanmaakhout. NNZ levert een breed assortiment papieren zakken in verschillende maten, gewichten en uitvoeringen.
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