Voor het afsluiten van schalen of voor
het afsealen van onderfolie bieden wij een
zeer breed gamma aan foliestructuren.
Voor elke toepassing heeft Global Flexibles
de juiste folie.
Eigenschappen en mogelijkheden:
✓ Diktes vanaf 20 my
✓ Glashelder met hoge glans
✓ Leverbaar met extra barrière en/of anti-condens
✓ Bedrukbaar tot 10 kleuren flexo of koperdiepdruk
✓ Bovenlaags mat - in register - voor een exclusieve uitstraling van uw product
✓ Diverse basismaterialen beschikbaar zoals OPP, OPA en PET
✓ Hersluitbaar op PE-basis

Global Flexibles levert topsealfolie met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Onze jarenlange ervaring en intensieve
samenwerking met gecertificeerde producenten
staan garant voor de beste verpakking van uw
product. Hoogwaardige verpakkingsmaterialen,
snelle levertijden in combinatie met onze
persoonlijke service maken ons tot een
betrouwbare partner.
Dieptrekfolie
Flexibele of hardfolie: Global Flexibles heeft voor verwerking op iedere thermoformer de
beste oplossing. Glashelder met hoge glans - enorme doorprikweerstand.
Flowpackfolie
Voor uw product levert Global Flexibles de ideale folie. Uiteraard verwerkbaar op alle
gangbare flowpackmachines. Tot 10 kleuren bedrukking mogelijk.
Papierlaminaat met en zonder venster
Uw product krijgt een zeer ambachtelijke uitstraling met ons papierlaminaat.
Met oog voor uw product stemmen wij de mogelijkheden van het venster en de
kwaliteit papier en folie graag met u af. Tot 8 kleuren bedrukking mogelijk.
Uitstekende bescherming van uw product - professionele en ambachtelijke uitstraling.

Vacuümzakken
Voor het verpakken van versproducten zoals vlees, kaas, vis en
gevogelte biedt Global Flexibles vacuümzakken in diverse
foliestructuren aan, perfect afgestemd op uw product.
Tot 10 kleuren bedrukking mogelijk.
Sterk en helder - transparant of ingekleurd - hoge doorprikweerstand.
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Broodzakken
Voor het handmatig of volautomatisch verpakken van broden, broodjes, krentenbollen e.d.
leveren wij alle gewenste maten broodzakken. Tot 10 kleuren bedrukking mogelijk.
Zeer sterke seals – glashelder – diepvriesbestendig - lage drukvoorbereidingskosten.

