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Foldy Pac International levert innovatieve en efficiënte verpakkingsproducten. 
Of het nu gaat om standaard vouwkisten met het unieke Foldy Pac Clipsysteem, 
op maat gemaakte exportverpakkingen of verpakkingsmaterialen, 
onze verpakkingsoplossingen bieden uw goederen de ultieme bescherming. 
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan rond op onze website of 
neem contact met ons op! Foldy Pac International is de specialist op het gebied 
van verpakkingen en logistieke oplossingen met vestigingen en distributeurs over 
de gehele wereld. 
Dankzij ons internationale karakter zijn wij in staat om u altijd en overal de beste 
en nieuwste verpakkingsoplossingen te bieden die er wereldwijd te vinden zijn. 
Dat Foldy Pac International voorop loopt op het gebied van innovatie blijkt wel uit 
het unieke, gepatenteerde sluitingssysteem dat wij hanteren op onze vouwkisten:
het Foldy Pac Clipsysteem. 

En maakt u gebruik van onze houten verpakkingen, dan kunt u er zeker van zijn 
dat uw goederen bij elke grensovergang probleemloos worden geaccepteerd. 
Onze houten verpakkingen zijn namelijk voorzien van een stempel dat laat zien 
dat wij voldoen aan de wereldwijde ISPM 15-norm. 

Foldy Pac – Wie zijn wij

 

 



Foldy Pac – Vouwkisten

Op zoek naar een handzaam en lichtgewicht 
verpakkingsproduct dat toch voldoende stevigheid 
en bescherming biedt? Dan bieden onze vouwkisten 
uitkomst. Zoals de naam al doet vermoeden kunt u 
deze kist opvouwen. Als uw hem niet gebruikt, 
neemt hij dus ook niet veel ruimte in. 
Ideaal als u uw verpakkingen tijdelijk in uw 
magazijn wilt opslaan. 

Wat onze vouwkisten uniek maakt is het gepaten-
teerde Foldy Pac Clipsysteem. Dit sluitingssysteem 
dat gebruik maakt van hersluitbare clips, gaat mee 
van het eerste moment van inpakken tot aankomst 
op de eindbestemming. Voordelig én efficiënt!

Het concept

Foldy Pac vouwkisten zijn speciaal ontworpen 
om aan de wensen van de klant te voldoen. 
De basis wordt gevormd door een aantal standaard 
uitvoeringen die gemakkelijk aan uw situatie kunnen 
worden aangepast. 

 

 

 

   



Kisten & Kratten

Voor het verpakken van kapitaalgoederen zijn kisten 
en kratten het meest geschikt. Zelfs tijdens de meest 
turbulente rit blijven uw goederen goed beschermd. 
Welke maat of vorm u ook nodig hebt, wij maken elke 
kist voor u op maat. Desgewenst richten wij de kist ook 
in met een passende binnenverpakking, zodat ook 
kwestbare goederen optimaal beschermd zijn.
 

Foldy Pac – Exportverpakkingen 

Pallets & Skids

Omdat wij altijd voor u klaar willen staan, hebben 
we een grote hoeveelheid standaard pallets op 
voorraad. Ook voor onze pallets geldt dat wij ze 
desgewenst op maat maken en aanpassen aan het 
volume van uw goederen. Wij zorgen ervoor dat elke 
pallet een maximale belasting aankan.

 

  

    



Corrosiebescherming

Sommige goederen of transportroutes 
vragen om corrosiebescherming. 
Om elk transport de beste bescherming te bie-
den en tegemoet te komen aan uw persoonlijke 
wensen biedt Foldy Pac zowel passieve als 
actieve 
corrosiebescherming. 
Bij passieve corrosiebescherming wordt 
gebruikgemaakt van aluminiumlaminaat 
en droogmiddel. 
De nieuwste ontwikkeling is echter 
actieve corrosiebescherming met behulp van 
de VCI-methode waarbij gebruikgemaakt wordt 
van een folie dat corrosievorming tegengaat.
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Verpakkingsdiensten

Naast dat wij verpakkingen leveren, 
kunnen wij ook het gehele 
verpakkingstraject voor u uit handen 
nemen. Wij komen naar u toe of 
u brengt uw goederen naar ons 
magazijn en wij zorgen ervoor dat 
uw kapitaalgoederen worden voor-
zien van de meest beschermende 
verpakking. Daarbij behoort ook 
het stuwen van containers tot 
onze mogelijkheden.

Overige

Foldy Pac levert elke 
soort industriële 
verpakking die uw 
goederen en de bijbe-
horende transportroute 
kunnen eisen. Hebt u 
de door u gewenste 
verpakking niet gevon-
den op onze website? 
Neem dan gerust con-
tact met ons op. Samen 
met u vinden wij de 
oplossing voor uw 
verpakkingsprobleem. 
Onze betrokkenheid, 
kennis en ervaring en 
ambitie om uw wensen 
te vervullen, zorgen 
ervoor dat wij ons con-
tinu verder ontwikkelen 
en dat u kunt blijven  
profiteren van de 
slimste verpakkingsop-
lossingen.  

 

 

 

 

 

 

 



Palletwikkelfolie

Heeft u palletwikkelfolie nodig? Ook dan bent u bij ons aan het 
juiste adres. Deze flexibele, maar toch stevige transportverpak-
king zorgt ervoor dat elke pallet stabiel blijft. Middels een testt-
raject helpen wij u het juiste type folie te vinden dat het meest 
geschikt is voor uw goederen. Wij leveren uitsluitend 
palletwikkelfolie van een hoge kwaliteit en de meest innovatieve 
eigenschappen. Door deze hoge kwaliteit hebt u minder folie no-
dig om uw goederen te verpakken en kunt u dus kosten besparen.

PE schuim

Schuim is het ideale 
verpakkingsmateriaal voor
producten waarvan het 
oppervlak goed beschermd moet 
worden en buffering tegen stoten 
of vallen noodzakelijk is. 
U kunt hierbij denken aan 
kwetsbare goederen 
zoals hightech apparatuur, 
onderdelen, glas, porselein 
of producten met een gelakt
oppervlak. Eigenschappen die 
schuim zo bijzonder maken zijn 
dat het schokdempend, 
stofvrij, reukvrij, krasvrij, 
isolerend en vochtafstotend is. 
Daarbij is het materiaal volledig 
recyclebaar en CFK-vrij, waardoor 
het dus milieuvriendelijk is.
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Flexibele 
verpakkingen

Foldy Pac levert elke verpakking 
die uw goederen en de bijbe-
horende transportroute kun-
nen eisen. Bent u op zoek naar 
afdekfolie,krimphoezen,zakken 
of hersluitbare gripzakken? 
Dan bent u bij ons aan het juiste 
adres.Wij leveren elke gewenste 
flexibele verpakking. 



Overige

Foldy Pac levert elke soort industriële verpakking 
die uw goederen en de bijbehorende transportroute 
kunnen eisen. Hebt u het door u gewenste materiaal 
niet gevonden op onze website? Neem dan gerust 
contact met ons op. Samen met u vinden wij 
de oplossing voor uw verpakkingsprobleem. 
Deze betrokkenheid en onze ambitie om uw wensen 
te vervullen, zorgen ervoor dat wij ons continu verder 
ontwikkelen en dat u kunt blijven profiteren van de
slimste verpakkingsoplossingen. 

Dozen

Dozen vormen een onmisbare 
schakel in het verpakken van 
goederen. Door een uitgebreid 
assortiment kunnen wij voor 
elk verpakkingsdoel de juiste 
kwaliteit leveren. Dat kan 
variëren van verpakking van
kleine producten tot grote 
kapitaalgoederen. Zowel de 
uitvoering als de kwaliteit 
worden door ons geheel 
afgestemd op het te verpak-
ken product en het traject van 
opslag en vervoer. Ook kunnen 
wij uw dozen voorzien van een 
pallet en speciale interieurs. 
Al deze mogelijkheden kunnen 
wij leveren van kleine tot 
grotere series. 

Plakband/Tape

Wij leveren tape in verschillende 
soorten en maten, zowel bedrukt 
als onbedrukt. Bedrukte tape 
heeft als voordeel dat u hiermee 
allerlei informatie kunt 
overbrengen. Zo biedt bedrukte 
tape de mogelijkheid om 
instructies of waarschuwingen 
te  communiceren, maar ook 
barcodes en houdbaarheidsdata. 
Door deze informatie op tape te 
drukken, worden etiketten 
overbodig. En als u uw merknaam 
op de tape vermeldt, kunt u 
hiermee ook de herkenbaarheid 
van uw bedrijf vergroten. Het is 
dus in feite een reclamemiddel. 
Ook werkt bedrukt tape
uitstekend als diefstal preventie.
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Foldy Pac International BV
Prof. Lorentzweg 8-14, 5144 NP Waalwijk
P.O. Box 174, 5140 AD Waalwijk
The Netherlands 

T. +31 (0)416 56 70 77
F. +31 (0)416 56 70 60
E. info@foldypac.eu
W. www.foldypac.eu 

De Foldy Pac International groep bestaat uit een 
uitgebreid netwerk van  Foldy Pac ondernemingen 
en geselecteerde Foldy Pac dealers. 
Hierdoor is de Foldy Pac International Groep in staat 
verpakkingsopdrachten door heel Europa uit te voeren. 


