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Het Allbox Netw
work bundelt de krachten,, competentiees en best practices van
gespecialiseerd e verpakking
gsbedrijven. We blijven ddie expertise versterken
aan
n de hand van
n nieuwe partnerships.
Mett vestigingen
n in Harelbek
ke, Antwerpen en Luik is hhet Allbox Network altijd
in uw buurt, waa
ar u ook geve
estigd bent in
n België, Nooord-Frankrijk
k of ZuidNed
derland.
Het Allbox Netw
work werd opgericht met 1 doel voor oogen: uw gem
moedsrust.
Terw
wijl u zich be
ekommert om
m uw core bu
usiness, zoekken en vinde
en wij de
beste verpakkin
ngsoplossing.
g is ònze corre business. Al meer dann vijfendertig jaar.
Want verpakking
Flex
xibiliteit. Servvice. Betrouw
wbaarheid. Dat
D is het Allbbox Network in een
note
endop.
Wij denken met u mee, werk
ken in nauw overleg met u, communiceren op
een
n open en tra
ansparante manier,
m
beden
nken voor u dde optimale
verp
pakkings-opllossing.
U ke
ent ons en w
we gaan het niet
n meer over onszelf heebben: het gaat hier
over u en wat w
wij voor u kun
nnen doen.
Om het u gemakkkelijk te ma
aken kan u va
anaf nu eenvvoudigweg bij ons ook
alle nodige verp
pakkingsacce
essoires zoalls stretchfoliee, omsnoerin
ngsband,
tape
e en nog vele
e andere verrkrijgen tegen scherpe m
marktprijzen in
n een
deg
gelijke kwalite
eit! Zorgeloos meegeleve
erd met uw kkartonverpakking.
Uw voordelen: é
één betrouwb
bare leverancier, één facctuur. Bespaa
ar uzelf veel
tijd, moeite en g
geld!

Deze artikelen zijn uit voorraad maar vanzelfsprekend zijn andere diktes en breedtes op aanmaak leverbaar.
Gelieve hiervoor aanvraag te doen bij uw contactpersoon.

Houten Paletten
ARTIKEL

ARTIKELCODE

ISPM-15

Maximale belasting
in kg

Aantal
onderplanken

AFMETINGEN

Europallet

HPEU1

ja

1500 kg

3

800mm x 1200mm

Industriepallet

HPIN1

neen

1300 kg

5

1200mm x 1000mm

Lichte versie 80x120

HPLV1

neen

250 kg

3

800mm x 1200mm

Lichte versie 100x120

HPLV2

neen

250 kg

3

1000mm x 1200mm

Lichte versie 120x120

HPLV3

neen

250 kg

3

1200mm x 1200mm

Halfzware versie 80x120

HPHV1

neen

800 kg

3

800mm x 1200mm

Halfzware versie 100x120

HPHV2

neen

800 kg

3

1000mm x 1200mm

Zware versie 80x120

HPZV1

neen

1500 kg

3

800mm x 1200mm

Zware versie 100x120

HPZV2

neen

1500 kg

3

1000mm x 1200mm

Een pallet is een transporteenheid. Het is een houten plateau waarop goederen kunnen worden opgeslagen en vervoerd.
Europallet
Een Europallet heeft afmetingen van 80x120 cm. Deze pallet is te herkennen aan de klossen onder de pallet: op de rechtse staat "Euro" en op de
andere klos staat de naam van de fabrikant. De pallets mogen alleen gemaakt worden door erkende bedrijven die dat volgens bepaalde Epalnormen doen.

Indien men een houten pallet wil exporteren buiten Europa of binnen Europa maar naar Engeland, moet deze pallet behandeld zijn met
ISPM 15 ((International Phytosanitary Measure 15). Dit voorkomt dat ongewenste organismen mee gaan over de grens.

CP pallet
CP pallets is een groep van negen verschillende pallets die aangepast zijn voor de Europese chemische industrie.
Deze pallets worden aangeduid als "CP"-pallets en zijn gemarkeerd van CP1 tot CP9.

Pallets op maat
Indien u onze standaard pallets niet kan gebruiken zijn wij bereid pallets op maat voor u te maken. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij u
bovendien helpen bij het ontwikkelen van elk nieuw type pallet.

V. 28/02/2012

Deze artikelen zijn uit voorraad maar vanzelfsprekend zijn andere diktes en breedtes op aanmaak leverbaar.
Gelieve hiervoor aanvraag te doen bij uw contactpersoon.

Kartonnen hoekprofielen
ARTIKEL

ARTIKELCODE

HOOGTE

BREEDTE

DIKTE (A)

LENGTE

VERPAKKING

KLEUR

Hoekprofiel 100/35x35x3

HP001

35mm

35mm

2,4mm

100cm

per stuk 7000st/pallet

bruin

Hoekprofiel 120/35x35x3

HP002

35mm

35mm

2,4mm

120cm

per stuk 7000st/pallet

bruin

Hoekprofiel 150/35x35x3

HP003

35mm

35mm

2,4mm

150cm

per stuk 7000st/pallet

bruin

Hoekprofiel 180/35x35x3

HP004

35mm

35mm

2,4mm

180cm

per stuk 7000st/pallet

bruin

Hoekprofiel 100/45x45x3

HP005

45mm

45mm

3mm

100cm

per stuk 4500st/pallet

bruin

Hoekprofiel 120/45x45x3

HP006

45mm

45mm

3mm

120cm

per stuk 4500st/pallet

bruin

Hoekprofiel 150/45x45x3

HP007

45mm

45mm

3mm

150cm

per stuk 4500st/pallet

bruin

Hoekprofiel 180/45x45x3

HP008

45mm

45mm

3mm

180cm

per stuk 4500st/pallet

bruin

Hoekprofiel 100/55x55x3

HP009

55mm

55mm

3mm

100cm

per stuk 3500st/pallet

bruin

Hoekprofiel 120/55x55x3

HP010

55mm

55mm

3mm

120cm

per stuk 3500st/pallet

bruin

Hoekprofiel 150/55x55x3

HP011

55mm

55mm

3mm

150cm

per stuk 3500st/pallet

bruin

Hoekprofiel 180/55x55x3

HP012

55mm

55mm

3mm

180cm

per stuk 3500st/pallet

bruin

HP013

45mm

45mm

3mm

120cm

per stuk 4500st/pallet

bruin

HP014

35mm

35mm

3mm

10cm

per doos/1000 stuks
16 dozen/pallet

bruin

HP015

75mm

75mm

4mm

110cm

per stuk 2000st/pallet

bruin

HP016

75mm

75mm

4mm

110cm

per stuk 1000st/pallet

bruin

Zelfklevend hoekprofiel
120/45x45x3
Omsnoeringshoeken
10/35x35x3
Hoekprofiel voor lashing
110/75x75x4
Hoekprofiel voor lashing
110/100x100x4

Deze kartonnen hoekprofielen beschermen uw pallets tegen schokken en krassen tijdens transport en opslag.
Zij voorkomen vervorming van de verpakkingen door omsnoering met band en rekfolie.
De producten staan stabieler en zijn daardoor beter stapelbaar.
Ook te gebruiken om uw pakketten en dozen te verstevigen.

Goed voor het milieu, want deze kartonnen hoekprofielen komen in de kringloop van de selectieve afvalscheiding en –verwerking.
Kartonnen hoekprofielen zijn perfect recyclebaar, dus ecologisch verantwoord.

In ons gamma beschikken we eveneens over een zelfklevend hoekprofiel.
Deze zijn bijzonder handig, want u kunt het hoekprofiel makkelijk aanbrengen vooraleer uw pallets worden gewikkeld of omsnoerd.
Ze zijn ook goed geschikt voor het versterken van de hoeken van uw dozen langs de binnenkant.

Tegen het insnijden van omsnoeringsband hebben we onze economische omsnoeringshoeken.

Voor het lashen met spanriemen voorzien we een extra brede hoekprofiel met een zwaardere dikte, die uw gepalletiseerde goederen beschermt
tegen individuele of meerdere riemen.
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Deze artikelen zijn uit voorraad maar vanzelfsprekend zijn andere diktes en breedtes op aanmaak leverbaar.
Gelieve hiervoor aanvraag te doen bij uw contactpersoon.

Noppenfolie
ARTIKEL

ARTIKELCODE

NOPPENHOOGTE

NOPPENDIAMETER

ROLBREEDTE DIKTE ROLLENGTE

VERPAKKING

Noppenfolie 4/10/50/50

NF001

4

10

50cm

50µ

100m

0,54m³/zak 3 rollen/zak

Noppenfolie 4/10/75/50

NF002

4

10

75cm

50µ

100m

0,54m³/zak 2 rollen/zak

Noppenfolie 4/10/100/50

NF003

4

10

100cm

50µ

100m

0,36m³/rol 1 rol/zak

Noppenfolie 4/10/120/50

NF004

4

10

120cm

50µ

100m

0,43m³/rol 1 rol/zak

Noppenfolie 4/10/150/50

NF005

4

10

150cm

50µ

100m

0,54m³/rol 1 rol/zak

Noppenfolie 4/10/200/50

NF006

4

10

200cm

50µ

100m

0,72m³/rol 1 rol/zak

Noppenfolie (in de volksmond vaak bubbeltjesplastic genoemd) is een doorzichtig en flexibel verpakkingsmateriaal van kunststof dat gebruikt
wordt om breekbare voorwerpen in te pakken. Belletjes lucht in halve bollen in het materiaal vormen kussentjes die breekbare voorwerpen
kunnen beschermen.De belletjes in het materiaal kunnen dienen als een schokdemper voor het beschermen van breekbare of gevoelige
voorwerpen tijdens vervoer.
Noppenfolie is beschikbaar in verschillende groottes variërend van 6 millimeter tot meer dan 2,5 centimeter.
Naast de belletjes kan ook het plastic zelf verpakte materialen beschermen. Zo worden gevoelige elektronische onderdelen verpakt in antistatisch belletjesplastic om ze te beschermen tegen statische elektriciteit die voorwerpen als geïntegreerde schakelingen zou kunnen
beschadigen.

Onze luchtkussenfolie op rol is licht elastisch, scheurbestendig en transparant. Luchtkussenfolie beschermt uw producten tegen schokken en
stoten tijdens transport of opslag.
Onze luchtkussenfolie is vervaardigd van transparant LDPE-plastic.

Noppenfolie is een beschermende laag plastic folie met gevulde luchtbellen ontworpen om objecten te beschermen wanneer zij worden geleverd,
verplaatst of opgeslagen. Noppenfolie is een transparante folie die als opvulmateriaal of als inpakmateriaal wordt gebruikt in het bijzonder voor
breekbare artikelen. De belletjes zijn rond en variëren in grootte afhankelijk van de grootte en de kwetsbaarheid van het object. In het algemeen
moeten kleine noppenfolie gebruikt worden voor kwetsbare goederen zoals elektronica en glaswerk, terwijl de grote noppenfolie wordt vaker
gebruikt voor grotere voorwerpen zoals meubels, televisies, schermen. Noppenfolie wordt meestal gebruikt om items voor verzending te
beschermen. Dit gebeurd door verschillende lagen om het item te verpakken als extra bescherming tegen schokken of stoten. Soms wordt
noppenfolie als opvulmateriaal gebruikt om leegtes op te vullen en om items stabiel te houden tegen bewegen binnen hun verpakking.
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Omsnoeringsband
ARTIKEL

ARTIKELCODE

AFMETINGEN

KENMERKEN

B.S.

VERPAKKING

Polipropyleen (PP)

OPP001

8mm x 0,63mm x 4000m

kern 200/190mm blauw

103 kg

2 rol/carton – 30 cartons/pallet

Polipropyleen (PP)

OPP002

12mm x 0,55mm x 3000m

kern 200/190mm zwart

120 kg

2 rol/carton – 30 cartons/pallet

Polipropyleen (PP)

OPP003

12mm x 0,63mm x 3000m

kern 200/190mm zwart

146 kg

2 rol/carton – 30 cartons/pallet

Polipropyleen (PP)

OPP004

12,7mm x 0,73mm x 2000m

kern 406/145mm zwart

236 kg

1 rol/carton – 48 cartons/pallet

Polyester (PET)

OPET01

9,5mm x 0,6mm x 3200m

kern 406/148mm groen

223 kg

1 rol/carton – 22 cartons/pallet

Polyester (PET)

OPET02

12mm x 0,6mm x 2500m

kern 406/148mm groen

270 kg

1 rol/carton – 22 cartons/pallet

Polyester (PET)

OPET03

12,5mm x 0,7mm x 2000m

kern 406/148mm groen

354 kg

1 rol/carton – 22 cartons/pallet

Polyester (PET)

OPET04

15,5mm x 0,6mm x 2000m

kern 406/148mm groen

401 kg

1 rol/carton – 22 cartons/pallet

Polyester (PET)

OPET05

15,5mm x 0,7mm x 1750m

kern 406/148mm groen

439 kg

1 rol/carton – 22 cartons/pallet

Polyester (PET)

OPET06

15,5mm x 0,85mm x 1500m

kern 406/148mm groen

500 kg

1 rol/carton – 22 cartons/pallet

Polyester (PET)

OPET07

15,5mm x 0,90mm x 1500m

kern 406/148mm groen

534 kg

1 rol/carton – 22 cartons/pallet

Omsnoeren is wikkelen met banden en is nodig voor het bundelen van stukgoed, drukwerk, het sluiten van kartonnen dozen, om ladingen te
comprimeren, om gestapelde producten bijeen te houden, en vooral voor extra veiligheid.
Kunststof band, gemaakt van PP (Polipropyleen), wordt voor lichtere toepassingen gebruikt. Kunststof band, gemaakt van PET (Polyester)
wordt voor de zware toepassingen gebruikt en is in sommige gevallen een goede vervanger voor staalband. Geautomatiseerde machines en
handapparatuur voor het sealen (lassen) van kunststof band zijn normaliter kleiner en lichter dan de apparatuur voor de verwerking van
staalband. Staalband heeft gemiddeld het dubbele gewicht ten opzichte van een vergelijkbaar kunststof PET bandje.
Kunststof roest niet, is veelal gemakkelijker te hanteren dan staalband en heeft een grotere ingebouwde rek. Bovendien is staalband de
afgelopen tijd steeds duurder geworden door de grote wereldvraag.

PP Band
PP (polypropyleen) band word het meest toegepast voor omsnoering. Deze goedkope vorm van omsnoeringband is leverbaar in vele
verschillende varianten, zoals breedte, dikte en kleur.
De breeksterkte wordt bepaald door de breedte en de dikte van de band. Daarnaast bepaald de breedte de mate van insnijden in het te
omsnoeren product.
PP band is te sluiten door middel van zegels, gespen en heatsealing. Dit kan zowel handmatig, semiautomatisch of geheel automatisch.

PET Band
PET (Poly-Ethyleen-Terephtalaat) band is een kunststof band wat zeer sterk is en een grote trekkracht kan weerstaan. PET band is geschikt
om zware bundels, pakketten en zware last mee te omsnoeren. Het is in veel gevallen ook te gebruiken als een vervanger voor het bandstaal
welke moeilijker te verwerken is dan PET band.Voordelen zijn dat PET band niet kan roesten en het bestand is tegen UV- licht en dus ook niet
snel zal verouderen waardoor de sterkte af zou kunnen nemen. PET band is dus uitermate geschikt voor ladingen die lang buiten staan. PET
band wordt voornamelijk met metalen sluitzegels of via heatsealing gesloten. Dit gebeurt zowel manueel, half-automatisch of vol-automatisch.
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Rekfolie
ARTIKEL

ARTIKELCODE

ROLBREEDTE

ROLLENGTE

DIKTE

VERPAKKING

Rekfolie handrollen transparant

RFHT1

500mm

300m

17µ

6 rollen/doos- 60 dozen/pallet

Rekfolie handrollen transparant

RFHT2

500mm

300m

20µ

6 rollen/doos- 60 dozen/pallet

Rekfolie handrollen transparant

RFHT3

500mm

300m

23µ

6 rollen/doos- 60 dozen/pallet

Rekfolie handrollen zwart

RFHZ1

500mm

300m

20µ

6 rollen/doos- 60 dozen/pallet

Rekfolie minirollen transparant

RFMT1

100mm

150m

20µ

24 rollen/doos- 60 dozen/pallet

RFMS1

500mm

± 16 à17 kg/rol

20µ

± 30 rollen per pallet (± 500kg)

RFMP1

500mm

± 16 à17 kg/rol

20µ

± 46 rollen per pallet (± 750kg)

RFMS1

500mm

± 16 à17 kg/rol

23µ

± 46 rollen per pallet (± 750kg)

RFME1

500mm

± 16 à17 kg/rol

23µ

± 46 rollen per pallet (± 750kg)

45µ

400 stuks/rol- 23 rollen/pallet

Rekfolie machinerollen
standaard 150-160%
Rekfolie machinerollen
powerstretch 240-250%
Rekfolie machinerollen
special power 270-300%
Rekfolie machinerollen
extra power 360-400%
Afdekvellen (LDPE) met
afscheurperforatie

RFAV1

1400mm x 1800mm

Ook wel wikkelfolie of stretchfilm genoemd. Wikkelfolie wordt gebruikt om goederen te stabiliseren, te bundelen en te beschermen.
Ideaal voor verzenden van artikelen, maar ook voor het bundelen om tijd te besparen. De meest gebruikte rollen wikkelfolie zijn de rollen van 50
cm breed, deze zijn als handrollen en machinerollen leverbaar.
In veel gevallen gaat het om het wikkelen van pallets. Dit is mogelijk met een handwikkelmachine en met een palletwikkelaar.
De ideale oplossing om uw pallets stabiel te verpakken is met stretchfolie. Het scheurt zelfs niet op de hoeken.
De folie is aan de buitenzijde glad, zodat palletladingen niet aan elkaar kleven. Deze beschermt uw palletlading tegen vocht, schuiven en
uiteenvallen. Dankzij de grote rek- en scheurweerstand worden de goederen stevig gebundeld tot een eenheid met de pallet.
Stretchfolie wordt geleverd in diverse kwaliteiten die vooral onderscheidend zijn qua stretchvermogen en dikte.
Meest voorkomende diktes zijn 17, 20 en 23µ.
Folie voor het wikkelen van pallets is meestal transparant.
Ook is zwarte folie mogelijk, bijvoorbeeld als de goederen niet zichtbaar mogen zijn of tegen het licht beschermd moeten worden.
Daarnaast zijn er ook kleinere rollen wikkelfolie van 10 cm breed, deze worden ook wel mini-wikkelfolie of bundelfolie genoemd.
Deze rolletjes zijn speciaal bedoeld om bepaalde artikelen bij elkaar te bundelen.

Materiaal wikkelfolie
Wikkelfolie wordt geproduceerd van LLDPE (lineaire lage dichtheid polyethyleen).
Dit materiaal is sterker en taaier dan LDPE, daarnaast is het ook nog goed rekbaar.

Afdekvellen worden gebruikt voor het stofvrij afdekken van de bovenzijde van de pallet.

Wij garanderen de aangeduide dikte en lengte van onze folie.
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Tape
ARTIKEL (handrollen)

ARTIKELCODE

ROLBREEDTE

ROLLENGTE

DIKTE

VERPAKKING

PP Acryl (transparent/Havana)

TPPA01

48mm

66m

28µ

36 rol/carton – 72 cartons/pallet

PP Hot-Melt (transparent/Havana)

TPPHM1

48mm

66m

28µ

36 rol/carton – 66 cartons/pallet

PVC Solvent (transparent/Havana)

TPVC01

48mm

66m

32µ

36 rol/carton – 66 cartons/pallet

PP Acryl (transparent/Havana)
Low Noise / High Tack

TPPLN1

48mm

66m

28µ

36 rol/carton – 66 cartons/pallet

Papier Acryl Eco-tape (bruin)

TPAP01

50mm

50m

60g/m², 120µ

36 rol/carton – 54 cartons/pallet

Bedrukte tape "Breekbaar/Fragile"
PP Low Noise (wit/rood bedrukt)

TPPB01

48mm

66m

32µ

36 rol/carton – 90 cartons/pallet

ROLBREEDTE

ROLLENGTE

DIKTE

ARTIKEL (machinerollen)

ARTIKELCODE

VERPAKKING

PP Acryl (transparent/Havana)

TPPMA1

50mm

990m

25µ

6 rol/carton – 60 cartons/pallet

PP Hot-Melt (transparent/Havana)

TPPMH1

50mm

990m

28µ

6 rol/carton – 60 cartons/pallet

PP Solvent (transparent/Havana)

TPPMS1

50mm

990m

28µ

6 rol/carton – 60 cartons/pallet

PP Acryl (transparent/Havana)
Low Noise

TPPML1

50mm

990m

28µ

6 rol/carton – 60 cartons/pallet

Tape is binnen de verpakkingsindustrie één van de moeilijkste materies. Men is vaak op zoek naar "een goede tape". Het is echter zeer afhankelijk
van de toepassing en uw persoonlijke voorkeur om de juiste tape voor u te bepalen. Zo kan het heel goed zijn dat u met een goedkope tape veel
prettiger werkt dan met een duurdere uitvoering. Een tape bestaat in principe uit een toplaag (de drager) en een lijmlaag. Tape wordt voor zeer veel
toepassingen gebruikt. De ondergrond waarop de tape wordt aangebracht is mede bepalend voor de keuze van het juiste plakband. Samen met
ons internationale netwerk van leveranciers voorzien wij u graag van een goed advies.

PP Acryl tape is in 2 soorten te verdelen: Noise tape en Low Noise tape, waarbij het verschil wordt bepaald door de dikte van de folie en de
hoeveelheid belijming. Noise tape maakt relatief veel herrie tijden de verwerking en heeft een lage aanvangstack, waardoor deze tape minder
geschikt is voor het sluiten van bijvoorbeeld dozen die gemaakt zijn van testliner (gerecycled) karton. Low Noise tape maakt nauwelijks geluid bij de
verwerking en heeft een hoge aanvangstack, waardoor deze tape beter zal hechten aan een testliner karton. Deze is door zijn goede
eigenschappen een zeer goed alternatief voor PVC en is daarbij goedkoper. Voor beide soorten geldt dat de levensduur onbeperkt is en de tape bij
bijna elke temperatuur verwerkbaar is, mits opgelagen bij een temperatuur tussen 12 en 22 graden celsius.

PP Solvent tape is uitermate geschikt voor machinale verwerking, en is geschikt voor diepvries verpakkingen.
De tape is een noise tape met een beperkte levensduur en is optimaal verwerkbaar bij een temperatuur tussen de 18 en 22 graden celsius.

PP hotmelt tape is een noise tape met een beperkte levensduur, welke niet verwerkbaar is onder de 16 graden celsius. Ook voor deze tape geldt
een optimale bewaar en verwerkingstemperatuur tussen de 18 en 22 graden celsius.
PP hotmelt heeft een zeer hoge aanvangstack en is ook geschikt voor machinale verwerking..
PVC tape heeft een zeer hoge aanvangstack en maakt geen lawaai bij het afrollen. De tape is handscheurbaar en te verwerken zonder dispenser.
PVC tape heeft een beperkte levensduur en is optimaal verwerkbaar bij een opslagtemperatuur tussen de 18 en 22 graden celsius.
PVC Tape is uitermate geschikt voor b.v. het sluiten van dozen en andere golfkartonnen verpakkingen.

Papier tape wordt gebruikt voor het verpakken en sluiten van kartonnen dozen. Daarnaast is deze tape een milievriendelijk alternatief.
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