VERPAKKINGEN
KARTON & KUNSTSTOF

Over MMB
MMB Verpakkingen is een dynamisch bedrijf dat sinds 2005 een Europees begrip
is in de verpakkingsindustrie. Wij zijn specialist in het ontwikkelen en produceren
van plastic en kartonnen verpakkingen. Onze totaaloplossingen zijn van excellente
kwaliteit en tegen een aantrekkelijke prijs beschikbaar voor bedrijven die
hun merk sterk in de markt willen zetten. Uw product verdient het om omhuld te
zijn door een verpakking die opvalt, recht doet aan uw merk en tegelijkertijd op
een gebruiksvriendelijke manier beschermt. Of u nu kiest voor karton of voor
plastic, voor de kracht van eenvoud of juist voor een luxe uitstraling, wij hebben als
doel samen met u tot een verpakking te komen die zowel op de korte als
op de lange termijn meerwaarde levert. Onze interesse gaat van meet af aan uit
naar uw uitdagingen: de markt waarin uw product zich bevindt, het gevoel dat uw
eindgebruiker bij uw product moet krijgen en de functies die u aan de verpakking
toekent. Als we die kernpunten helder hebben, staat niets ons in de weg
om samen de verpakking te ontwikkelen die uw eindgebruiker tot het kopen
van uw product verleidt.

Productoverzicht

KARTON

PLASTIC

Vouwdoosjes
Display doosjes
Sleeves
Luxe dozen
Kokers

Bodem + deksel
Vouwdoosjes
Kokers
Thermoforming
Spuitgietverpakkingen

COMBINATIES
Vouwdoosjes met hoekvenster
Vouwkarton met inlay
Luxe dozen met inlay

Hot foil
Cold foil

SPECIALE

TECHNIEKEN

Irodan
Soft-touch
Diamant /3D
Hoekvensters
Embossing

Bij een bijzonder product hoort een bijzondere verpakking. Met behulp
van speciale technieken brengen wij het ontwikkelen van inspirerende
verpakkingen naar een ander niveau. De ambacht en trots die u in
uw product legt, vertalen wij door naar een verpakking die de totale
uitstraling letterlijk meer glans en diepgang geeft. Wij geven uw
verpakking net dat extra’s waardoor uw klant de beleving krijgt iets
exclusiefs in handen te hebben.

Hot Foil
Een verpakking met een gouden randje?
Dat kan! Subtiel of rijkelijk aangebracht, uw
productverpakking springt hoe dan ook op een
stijlvolle manier in het oog met accenten van
bijvoorbeeld goud- of zilverfolie.

Cold Foil
De luxe afwerkingsmethode Cold Foil (koudfolie) is de
milieuvriendelijkste techniek om een speciaal effect op uw
verpakking toe te passen. De subtiele metallic glans die het
op (een deel van) uw verpakking creëert, zorgt gegarandeerd
voor een verrassingselement. Deze techniek is toepasbaar
in vele kleuren (hoogglans, mat en holografisch).

Irodan
Heeft uw klant goud in handen? Voor het oog wel,
voor uw beurs niet. De Irodan techniek geeft hetzelfde
effect als Cold Foil, maar is voor kleinere oplagen
- tot 100.000 stuks - prijstechnisch interessanter.

KARTONNEN

VERPAKKINGEN

Vouwdoosjes
Kokers
Display doosjes
Sleeves
Luxe dozen

MMB denkt niet alleen met u mee over de beste verpakking
voor uw product, maar draagt ook graag bij aan het behalen
van uw duurzaamheidsdoelstellingen. Onze kartonnen
verpakkingen geven uw product maar ook uw bedrijf
als geheel een unieke en milieubewuste uitstraling.

Hoekvensters
MMB beschikt over de techniek om
uw verpakking te voorzien van een chic
hoekvenster dat uw product optimaal in beeld
brengt. Zeer geschikt om een groot deel van uw
product te onthullen zonder dat het ten koste
gaat van de bescherming ervan.

Wij ontwerpen en produceren vouwdozen, luxe dozen, displaydoosjes,
kokers en wikkels (sleeves). Eenvoudig of super-de-luxe, alles is mogelijk.
Geheel van karton zijn ze eenvoudig te recyclen door de consument.
Voorzien van een transparant gedeelte van plastic, denk aan een deksel
of een (hoek)venster, bieden onze kartonnen verpakkingen uw product
de unieke combinatie van bescherming en zichtbaarheid.
Alle verpakkingen van vouwkarton zijn zowel aan de binnenkant als aan
de buitenkant te bedrukken en te voorzien van een laminaat.
Op de verpakkingen zijn diverse bedrukkingstechnieken, sluitingen
(o.a. magneetsluiting) en andere bijzondere afwerkingen toe te passen.

Soft Touch
Sommige producten komen het best tot hun
recht in een comfortabel bedje of jasje. Met
de Soft Touch-techniek maken we van uw
productverpakking een sensuele gewaarwording.
Deze fluweelzachte afwerking streelt niet alleen
het oog maar ook de vingertoppen.

Bodem + deksel

PLASTIC

VERPAKKINGEN

Spuitgietverpakkingen
Kokers
Vouwdoosjes
Thermoforming

Verpakken is presenteren. In een heldere verpakking is uw product
direct zichtbaar voor uw klant. MMB Verpakkingen levert nagenoeg alle
soorten plastic verpakkingen, zoals plastic vouwdoosjes, kokers, doosjes
met deksel, spuitgietverpakkingen of thermoforming oplossingen.

Diamant
Deze kostenvriendelijke technologie zorgt
voor een glossy uitstraling van uw product.
Door gebruik te maken van speciale folie
schittert uw verpakking als een diamant.

Embossing (reliëf)
Uw ontwerp wordt nog levendiger als
u kiest voor reliëf op uw verpakking.
Het schaduweffect dat door de
hoogteverschillen ontstaat, geeft uw
product dé aantrekkingskracht
om het in de hand te nemen.

Kunststof is een veelgebruikt materiaal voor verpakkingen en kan met behulp
van diverse (druk)technieken worden voorzien van elke vorm, kleur, afbeelding
en afwerking die uw merk tastbaar maakt.
Ons aanbod kunststof verpakkingen, die wij op maat voor u produceren, kent
veel mogelijkheden. Wij geven uw wensen letterlijk vorm en houden te allen tijde
rekening met het gewicht, de functionaliteit en de opzetbaarheid van
de verpakking, zodat deze niet alleen mooi maar ook gebruiksvriendelijk is.

Transport, vullen en opslag

MMB staat
garant voor
 indeloze mogelijkheden
e
in kartonnen en plastic
verpakkingen en
combinaties daarvan;
 en uitzonderlijk grote
e
keuze op gebied van
sluiting, bedrukking,
interieur en afwerking;
j arenlang opgebouwde
kennis van en ervaring met
verschillende branches;

een
heldere kijk op uw
wensen en uitdagingen;
 e ultieme verpakking voor
d
uw product;

Bij MMB Verpakkingen weten we dat er meer dan
alleen een verpakking nodig is om uw product
binnen het bereik van uw klant te krijgen.
Om u van A tot Z van dienst te kunnen zijn, beschikken
wij over een groot magazijn waarin wij uw producten
kunnen opslaan en van waaruit wij u met ons eigen
vervoer kunnen bevoorraden. Daarnaast bieden wij u
ook de mogelijkheid tot het vullen van uw verpakking
met non-food producten. Deze extra diensten maken
MMB tot de ideale partner voor het hele traject van
product tot winkel.

Certificering
Wij produceren onze verpakkingen in gecertificeerde
fabrieken in België, Spanje, Portugal en Polen.
Hierin werken wij volgens de hoogste kwaliteitsen duurzaamheidsnormen zoals opgesteld door
ISO, BRC/IOP, FSC®* en PEFC.

 en sterke affiniteit met
e
de belevingswereld van uw
eindgebruiker;
 xcellente producten
e
tegen een scherpe prijs;
z owel kleine als
grote oplages.
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