
Foliebaseret emballage til food og non-food

PACKPARTNER ER:
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Kvalitetsprodukter

Tæt samarbejde

Teoretisk indsigt
og praktisk erfaring

Løsningsfokuseret
udvikling

Optimal indpakning
af dine produkter

Fleksibel
emballage



DIN PACKPARTNER
PackPartner tilbyder et dynamisk forretningsmæssigt 

partnerskab, hvor fokus er at fi nde optimale emballa-

geløsninger præcis tilpasset specifi kke kundebehov. 

Vi stiller vores erfaring og kompetencer til rådighed 

med det klare mål altid at skaffe vores kunder den op-

timale løsning til den bedste pris – leveret til rette tid!

Jan Schmidt, PackPartner ApS

Gode produkter – god emballage !
Du har et produkt – food eller non-food – som 

skal emballeres forsvarligt. Det kan være, at 

løsningen er ”lige til højrebenet”, men det er 

også muligt, at der er både fl ere fordele at hente 

og penge at spare!

Hvad enten du er erfaren aftager af fl eksibel 

emballage eller ej, kan det betale sig at tage en 

dialog med PackPartner omkring dine ønsker 

og muligheder. Du får en frugtbar proces med 

inspirerende sparring baseret på teknisk indsigt 

og praktisk erfaring. Vi vil bl.a. 

vende pakkemetoder og 

-materialer, branding,

fødevaresikkerhed og 

logistik.

Et udviklingsforløb sammen med PackPartner 

foregår helt efter dine ønsker og behov, og det 

erklærede mål er at fi nde den optimale emballa-

geløsning til den bedste pris. 

Iøvrigt: Når du vælger PackPartner som din 

samarbejdspartner omkring emballageløsninger, 

følger den gode service med helt uden bereg-

ning!

DIN PACK
PackPartner tilbyder et dynamisk forretningsmæssigt 

partnerskab, hvor fokus er at fi nde optimale emballa-

geløsninger præcis tilpasset specifi kke kundebehov. 

Vi stiller vores erfaring og kompetencer til rådighed 

med det klare mål altid at skaffe vores kunder den op-

timale løsning til den bedste pris – leveret til rette tid!



KUNDECITATER

Plast er ikke bare plast

PackPartner repræsenterer udvalgte, solide 

producenter, som er leveringssikre på tid og 

kvalitet. Både vi og vores leverandører er certi-

fi ceret ifølge branchens globale standard BRC.

”Som Mester i Defcos slicestue 

er jeg yderst tilfreds med dialogen 

og samarbejdet med PackPartner. 

Jan Schmidt har fi ngeren på pulsen 

både hvad angår produkter og priser 

og er rigtig god til løbende at følge 

op på tingene, så alt fungerer – og 

bliver ved med at fungere.”

Maria Salmeri, Defco A/S

”I mit arbejde som indkøbsdisponent 

hos Stryhns har jeg blandt andet at 

gøre med indkøb af folier til f.eks. 

Langelænderpølser og vacuumpak-

ket leverpostej. Jeg oplever Pack-

Partner som en supergod leverandør 

og samarbejdspartner, der reagerer 

hurtigt og er meget servicebevidst.”

Michael Susé, Stryhns A/S

”Når man som jeg står for indkøb af 

emballagefolie til en driftig produk-

tionsvirksomhed, er et velfungeren-

de samarbejde med leverandørerne 

vigtigt. PackPartner gør det frem-

ragende med en løsningsorienteret 

indstilling og altid hurtig tilbagemel-

ding på vores henvendelser.”

Rikke Louise Pedersen,

Vital Petfood Group A/S

Der fi ndes jo adskillige forskellige materialetyper med forskellige egenskaber, 

muligheder og begrænsninger. Det er derfor naturligt at tage udgangspunkt i 

det konkrete produkt, som skal emballeres: Hvad er de specifi kke krav til barri-

ereegenskaber, styrke, fl eksibilitet, påtryk, produktionsfl ow, håndtering m.m.?

Emballagen skal passe både til produktet og til produktionsapparatet, og en 

omhyggeligt udformet kravspecifi kation kan i mange tilfælde åbne muligheder 

for både bedre og billigere emballageløsninger.

PackPartner har både stor teoretisk viden og praktisk erfaring, som kan hjæl-

pe dig frem mod den optimale emballageløsning.



Tekniske produkteksempler

TOPFILM TIL FLEKSIBLE ELLER STIVE UNDERBANER
TIL DYBTRÆKKER ELLER TRAYSEALER

• Laminater og co-ekstrudering
• Orienteret og non orienteret folier
• Forskellige barriereegenskaber
• Svejsbar på PE, PP, PET
• Peel
• Genluk på mono og PE 

underbaner
• Anti dug
• UV lys filtre og rosafarvet folier
• Metallisering

• Flexografisk tryk

PA / PE
PA / PE Peel
PA / PE AF
PA / Evoh / PE
OPA / PE
PET / PE
PET / PET
PET / PA / PE
PET / PA / PE Peel & AF
PET / PA-Evoh-PA / PE
PET / PE-Evoh-PE
PET / PE-Evoh-PE AF
BOPP / PE
BOPP / PA / PE
...og mange andre

BUNDFILM TIL DYBTRÆKNING - FLEKSIBLE

• Co-ekstruderet multi-layer folier
• Blæst, planekstruderet eller 

laminater
• 45 til 300 my
• Transparent eller indfarvet
• Medium eller høj barriere
• Kogefolier
• MicVac folier
• Folier til plänbok pakning

PA / PE
PA-Evoh-PA / PE
PP / PA / PE
...og mange andre

KRYMPEPOSER

• Til modning af ost
• Høj barriere
• Mere end 50 % krymp i begge 

retninger
• Transparent og farvet
• In-line logotryk
• Flexografisk tryk
• Kogeposer
• Kogeposer med kødvedhæftning
• Fryseposer
• Lige eller rund bund

PE / Evoh / PE
PE / PVDC / PE
PE / Evoh / PP
PE / PA / PE

FLOWPACK FOLIER TIL VERTIKALE OG HORISONTALE
POSE-PAKKEMASKINER

• Høj barriere til øget holdbarhed
• Medium barriere til modning af ost
• Non barriere til nonfood
• Transparent og glansfuld
• Peel
• Anti dug
• God Hot-tack
• Surlyn
• Antistatisk

PE mono & multi
OPA / PE
OPA / PE AF
BOPP
PET / PE
PET / PA / PE
PET / PA-Evoh-PA / PE
...og mange andre

BUNDFILM TIL DYBTRÆK OG BLISTER – STIVE FOLIER

• Mono folier, co-ekstruderet eller 
laminat

• In-line laminering og skæring
• Evoh barriere
• PE og PE-peel svejselag
• 150 – 1500 my
• Ekspanderet folier
• Transparent og forskellige farver
• Antistatisk

APET mono
APET / PE
APET / PE Peel
APET / PE-Evoh-PE
PVC / PE
GAG PET
R-PET
...og mange andre

VAKUUMPOSER

• Tubular eller svejst på tre sider
• Easy åben
• Høj barriere
• Sous Vide kogeposer op til 90 °C
• Koge- og sterilliseringsposer op 

til 120 °C
• High gloss transparent eller 

indfarvet
• Metalliseret på én side

PA / PE
PA / Evoh / PE

KRYMPE FLOWPACK FILM

• 10-25 my
• Multilags
• Kaliber fast
• Fødevaregodkendt
• Krymp over 80%

PE

Leder du efter noget, som du ikke kan finde i ovenstående 

oversigt, så kontakt os. Vi kan levere det meste.

Erantisvej 9, DK-8700 Horsens

Tel +45 75 63 06 58

Mob +45 27 57 87 87

E-mail jan@packpartner.dk

Web www.packpartner.dk
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