VERPAKKINGEN
KUNSTSTOF & KARTON

MMB, specialist
in kunststof
en kartonnen
verpakkingen
MMB Verpakkingen is door
jarenlange ervaring in de
verpakkingsindustrie uitgegroeid tot
een gerenommeerd en dynamisch
verpakkingsbedrijf. Wij zijn
gespecialiseerd in het ontwikkelen
en produceren van verpakkingen
in vele vormen en van diverse
materialen. Vouwdoos, koker of
doos met deksel – karton, kunststof
of een combinatie - bedrukt of
onbedrukt - voor food of non-food
producten; de wensen van onze
klanten staan centraal. Heeft u
al wel, of juist nog helemaal geen
idee van de mogelijkheden wat
betreft vorm, sluiting, bedrukking,
interieur en materiaal? Wij denken
graag met u mee welke verpakking
de juiste uitstraling geeft aan uw
product. MMB Verpakkingen kent
geen beperkingen omdat we alles
in eigen beheer produceren. De
fabrieken op onze productielocaties
in België, Spanje en Polen hebben
eigen specialisaties. Dit maakt ons
tot de passende partner voor al uw
verpakkingswensen. Deze wensen
werken we uit in ons moderne
machinepark en met oog voor het
milieu. MMB Verpakkingen staat
voor hoogwaardige oplossingen,
een snelle levertijd en een
uitstekende service.
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De kartonnen verpakkingen van MMB
Verpakkingen geven uw product een
unieke uitstraling. Wij ontwerpen en
produceren vouwdozen, dozen met deksel
en kokers, van vouwkarton en massief
karton. Eenvoudig of super-de-luxe,
alles is mogelijk. Een vouwkartonnen
verpakking kunnen we aanvullen met
een (transparant) gedeelte van kunststof,
denk aan een deksel of een (hoek)venster.
Alle verpakkingen van vouwkarton zijn
zowel aan de binnenkant als aan de
buitenkant te bedrukken.
Op verpakkingen van massief karton doos met deksel of scharnierdoos - zijn
diverse bedrukkingstechnieken (zoals
offset en foliedruk) en andere afwerkingen
(zoals UV spotlak) toe te passen.

vouwdozen
kokers
doos + deksel
Ons motto: verpakken is presenteren.
Kunststof is een veelgebruikt materiaal
voor luxe verpakkingen. In een heldere
verpakking is uw product direct zichtbaar.
Wilt u uw kunststof verpakking in de vorm
van een koker, vouwdoos of doos met
deksel bedrukken? Dat kan met behulp
van diverse druktechnieken: zeefdruk,
offset- of foliedruk. Onze specialisten
adviseren u graag over de juiste oplossing.
Ons aanbod kunststof kokers, die wij
op maat voor u produceren, kent veel
mogelijkheden met betrekking tot
de soorten heldere kunststof die we
gebruiken. Ook kunnen we voor de kokers
variëren met materialen voor bodems
en deksels. Aluminium, kunststof of een
combinatie? We maken het graag voor u.

massief karton
vouwkarton

Interieur en exterieur
Wij hebben niet alleen oog voor de
verpakking van uw product maar zorgen
ook graag voor een passend interieur
dat uw product maximaal presenteert of
beschermt. Van karton of door middel
van thermoforming maken wij naadloos
aansluitende verpakkingsinterieuren.

vouwdozen
kokers
doos + deksel
massief karton
vouwkarton

Transport
en opslag
MMB Verpakkingen beschikt over een
groot magazijn waarin wij uw producten
kunnen opslaan en van waaruit wij
u met ons eigen vervoer kunnen
bevoorraden.

MMB Verpakkingen BV
Daalderweg 23
4879 AX Etten-Leur
T: +31 (0)164 21 19 12
F: +31 (0)76 501 78 81
E: info@mmbverpakkingen.nl

www.mmbverpakkingen.nl

