Voorgevormde
Open mond zakken
Dé open mond zak met een boodschap !
Creëer onderscheidend vermogen van uw product !
BESCHRIJVING
Open mond zakken worden in de industrie toegepast, voor het semiautomatisch verpakken van vele producten.
Oerlemans Plastics produceert open mond zakken uit hoogwaardig coëx
materiaal, waardoor een optimale bescherming van uw product
gegarandeerd wordt. De open mond zak wordt gevormd uit vlakfolie en
iedere gewenste uitstraling kan worden gerealiseerd, zodat uw product
zich onderscheidt in de markt.

VOORDELEN / EIGENSCHAPPEN
Presentatie van het product
 100% bedrukbaar
 Top drukkwaliteit voor ieder gewenst design
 Iedere gewenste uitstraling door toepassing van glans, mat, zijdeglans
 Intensieve begeleiding van ontwerp tot eindproduct
Bescherming van het product
 Tegen vocht
 Tegen lekkage / scheuren
 Tijdens transport van fabricage naar consument
Overig
 Optimaal verwerkbaar op uw geautomatiseerde verpakkingslijn
 Stroeve kwaliteit voor optimale stapeling
 Vlakfolie, zakken en buisfolie kunnen met gelijke basismaterialen
(basisfolie en drukplaten) worden geproduceerd. Dit geeft
optimale flexibiliteit voor uw productie apparaat.
 Kleine oplagen mogelijk (vanaf 5.000m)

TOEPASSINGEN







Meststoffen
Potgrond
Diervoeders
Cement / mortel
Chemie
Food ingrediënten

Diverse uitvoeringen zie andere zijde

Basismateriaal :
 Keuze uit custom made kwaliteit basismateriaal :
Glans, zijdeglans of matte uitstaling;
Barriëre eigenschappen;
Recyclebaar, composteerbaar, duurzaam;
Stevigheid, UV stabiliteit, vochtbestendigheid;
o Specifieke sealeigenschappen.
o
o
o
o

 Keuze uit onze speciale blends :
(Voor info zie specifieke Product News bladen)

o TechnOPack




Hoogglanzend – geeft een luxe uitstraling ;
Hoge stijfheid – geeft verpakking stevigheid ;
Hoge doorsteekweerstand – biedt bescherming tegen beschadiging ;

o SCOP




Glashelder – optimale productweergave;
Hoge sterkte – biedt bescherming ;
Goede sealeigenschappen – snelle verwerking ;

o LuxOPack
 Heatsealbare coëxfolie – voor bijvoorbeeld quatro seal systemen ;
 Hoge stijfheid – voor bijvoorbeeld staverpakking ;
 Hoge scheurweerstand – biedt verbeterde koudebestendigheid en
verwerkingseigenschappen ;

Uitvoeringen :







Open mond zak met ruglas (lapseal);
Optioneel voorzien van ponsgaatjes of microperforatie;
Optioneel voorzien van draaghandvat met tussenseal;
Optioneel voorzien van hoekseals in zijvouw;
Optioneel voorzien van anti slip embossingsbanen;
Optioneel voorzien van powderpack ontluchting ;
(Voor meer info zie Pproduct News blad Powderpack)

