Brochure
2020/2021
Versie 1.0

PARTNER IN
VERPAKKING

Adres

Telefoonnummer

Web

Ladonkseweg 5
5281 RN Boxtel
Nederland

0411 632 612

info@pacqt.nl
www.pacqt.nl

Uw producten zijn van uitstekende kwaliteit, en dat wilt u graag zo houden
voordat ze bij de eindgebruiker arriveren. De juiste verpakking is in dat proces
essentieel.
Met ruim 40 jaar ervaring weten wij precies

manier van verpakken, geen enkel product

aan welke eisen een goede verpakking moet

is immers hetzelfde. Al onze klanten hebben

voldoen. Wij bieden een breed aanbod

dan ook hun eigen vraagstuk, maar de

hoogwaardige producten, en daarnaast kunt

gemeenschappelijke deler daarin is kwaliteit.

u altijd rekenen op ons advies. Een goede

Door snel en flexibel te werken kunnen

verpakking is namelijk letterlijk en figuurlijk

we al die verschillende vraagstukken naar

maatwerk. Er is een groot verschil in de

tevredenheid beantwoorden.
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Flexibel
Door snel en flexibel te werken
kunnen we al uw vraagstukken
naar tevredenheid beantwoorden.
Klantgericht
Door te werken met vaste
contactpersonen hebben wij
aan een half woord genoeg.
Familiebedrijf

De
kernwaarden
van onze
organisatie

Als familiebedrijf met ruim 40 jaar
ervaring weten wij precies aan welke
eisen een goede verpakking moet voldoen.
Duurzaam
Pacqt heeft een specialisme in kartonnage
die voldoen aan alle duurzaamheidseisen
zoals het FSC-certificaat.

“Een extra service van Pacqt is onze opslagruimte.
In ons magazijn hebben we ruimte om uw verpakkingen op te slaan.
Misgrijpen is er dus niet meer bij!”
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Kartonnage
Ons brede assortiment in kartonnage
zorgt ervoor dat u alles conform uw
eisen en wensen kunt verzenden. Van
het kleinste fijn-metaal tot groot volume
food-ingrediënten: het aanbod is zeer
uiteenlopend. Kortom, voor elk product
en elk bedrijf een passende verpakking.

Kartonnage
Onze verpakkingsspecialisten denken mee en kunnen uit ervaring vertellen welke verpakking het meest
geschikt is. Een extra service van Pacqt is onze opslagruimte. In ons magazijn hebben we ruimte om uw
verpakkingen op te slaan. Misgrijpen is er dus niet meer bij. Ook voor al uw specifiek maatwerk kunt u
bij ons terecht!

Standaard dozen
Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

Kwaliteit

411002

Golfkartonnen dozen

150x150x150 mm

B-golf

411003

Golfkartonnen dozen

220x200x150 mm

B-golf

411219

Golfkartonnen dozen

305x220x100 mm

B-golf

412403

Golfkartonnen dozen

300x200x150 mm

BC-golf

411004

Golfkartonnen dozen

305x220x150 mm

B-golf

412343

Golfkartonnen dozen

390x180x785 mm

BC-golf

412005

Golfkartonnen dozen

390x290x250 mm

BE-golf

412399

Golfkartonnen dozen

400x330x250 mm

BC-golf

411173

Golfkartonnen dozen

440x305x200 mm

B-golf

412470

Golfkartonnen dozen

480x400x800 mm

BE-golf

412445

Golfkartonnen dozen

585x390x290 mm

BC-golf

412136

Golfkartonnen dozen

590x365x475 mm

BE-golf

412441

Golfkartonnen dozen

600x400x200 mm

BC-golf

412405

Golfkartonnen dozen

600x400x400 mm

BC-golf

412149

Golfkartonnen dozen

786x586x475 mm

BC-golf

412321

Golfkartonnen dozen

786x586x850 mm

BC-golf

412378

Golfkartonnen dozen

1185x785x870 mm

BC-golf
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Offerte aanvragen?
Meer informatie nodig?
Neem dan contact met ons op.
Wij geven u snel een antwoord.
Wij staan altijd voor u klaar en helpen u
graag.
0411 632 612
info@pacqt.nl
www.pacqt.nl

Brievenbusdoosjes
Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

Kwaliteit

414072

Golfkartonnen vouwdoos wit

350x250x27 mm

E-golf

411245

Brievenbusdozen wit, met plakstrip

A5

E-golf

411246

Brievenbusdozen wit, met plakstrip

A4

E-golf

Plaatvellen
Artikelnummer

Omschrijving

Afmetin

Kwaliteit

413020

Golfkartonnen plaatvellen

785X585 mm

BE-golf

413017

Golfkartonnen plaatvellen

750x1000 mm

O-golf

413053

Golfkartonnen plaatvellen

1000x1000 mm

BC-golf

INT00001

Golfkartonnen plaatvellen

1200x900 mm

B-golf

INT00385

Golfkartonnen plaatvellen

900x1650 mm

BC-golf

“Dit is slechts een greep uit onze voorraad.
Neem contact op voor meer mogelijkheden!”
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Overige
Mogelijkheden
•

Eindloos karton

•

Duplex karton

•

Wijndozen + vakverdelingen

•

Voedsel veilige verpakkingen

•

Giftboxen

•

Verhuisdozen

En nog veel meer! Neem contact op voor de
mogelijkheden..
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Wikkelfolie
Uw pallet met zo min mogelijk folie
stabiliseren, en de productiedoorloop
garanderen, het zijn pijlers waarmee we
ons structureel onderscheiden. Ook op
de markt buiten Nederland, waar onze
relaties sterk verbeterde rendementen
behalen.

Wikkelfolie
De juiste wikkelfolie resulteert in bescherming tegen invloeden van buitenaf, stabilisatie en daarmee
ook veiligheid. Onze partners zijn continu bezig met duurzaamheid en innovatie.

Handwikkelfolie
Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

Kwaliteit

Kleur

130001

Handwikkelfolie

45 cm x 300 m.

17 my

Transparant

130002

Handwikkelfolie

50 cm x 300 m.

20 my

Transparant

130016

Handwikkelfolie

50 cm x 300 m.

20 my

Zwart

130026

Handwikkelfolie

10 cm x 150 m.

20 my

Transparant

130045

Handwikkelfolie

10 cm x 150 m.

20 my

Zwart

130046

Handwikkelfolie

50 cm x 300 m.

23 my

Zwart

130047

Handwikkelfolie

50 cm x 400 m.

12 my

Transparant

130049

Handwikkelfolie

50 cm x 400 m.

12 my

Zwart

130052

Handwikkelfolie

10 cm x 250 m.

20 my

Transparant

130073

Handwikkelfolie

50 cm x 170 m.

35 my

Transparant
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Machinewikkelfolie
Doordat de folie een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt, kunnen we deze dunner uitvoeren en
toch hoge performance garanderen. Op die manier heeft u minder folie nodig en bespaart u op uw
verpakkingskosten. Bovendien maakt u een milieuvriendelijke keuze.
Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

Kwaliteit

Kleur

130003

Machinewikkelfolie

500 mm x 1500 m.

23 my

Transparant

130024

Machinewikkelfolie

500 mm x 1500 m.

23 my 250% rek

Transparant

130037

Machinewikkelfolie

500 mm x 1500 m.

23 my

Zwart

130040

Machinewikkelfolie

500 mm x 1400 m.

23 my 300% rek

Transparant

130048

Machinewikkelfolie

500 mm x 2300 m.

15 my

Transparant

Offerte aanvragen?
Meer informatie nodig?
Neem dan contact met ons op.
Wij geven u snel een antwoord.
Wij staan altijd voor u klaar en helpen u
graag.
0411 632 612
info@pacqt.nl
www.pacqt.nl

Krimpfolie
Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

Kwaliteit

Kleur

147051

Krimpfolie

6 x 25 m.

270 my

Wit

144003

Krimphoezen

1270x540x2200 mm

125 my

Transparant

144005

Krimphoezen

1270x540x2600 mm

125 my

Transparant
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Topvellen
Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

Kwaliteit

Kleur

145002

Topvellen

150x180 cm

30 my

Transparant

145004

Topvellen

150x180 cm

30 my

Zwart

Buisfolie
Alle breedtes en diktes verkrijgbaar!
Omschrijving

Breedte

Dikte

Gewicht (kg)

Buisfolie

8 cm

50 en 100 my

10

Buisfolie

10 cm

50 en 100 my

10

Buisfolie

16 cm

100 my

10

Buisfolie

20 cm

50, 100 en 150 my

10

Buisfolie

25 cm

50 en 100 my

10

Buisfolie

30 cm

40, 50 en 100 my

10

Buisfolie

40 cm

40, 50 en 100 my

10

Buisfolie

45 cm

40 my

10

Buisfolie

50 cm

40, 50 en 100 my

20

Buisfolie

60 cm

40, 50 en 100 my

20

Buisfolie

70 cm

40 my

20

Buisfolie

80 cm

40 my

20

Buisfolie

100 cm

40 my
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Overige mogelijkheden
Op het gebied van folie zijn we van alle markten thuis! Neem contact op voor de mogelijkheden.
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Tape
Belangrijk bij tape is de juiste
belijmingsvariant die past bij uw product.
Dit wordt vaak over het hoofd gezien. Een
verkeerde keuze kan gevolgen hebben
voor de procescontinuïteit (stokkende
productie) en logistieke afhandeling
(afkeur door open raken van verpakking).
Daarom is doelgericht advies onderdeel
van onze werkwijze.

Tape
Elke ondergrond stelt andere eisen, waarbij optimale kleefkracht het uitgangspunt is. Dit heeft direct
betrekking op prijs/kwaliteitverhouding. Met Pacqt als partner kiest u voor een duurzame toekomst.
Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

Kwaliteit

Kleur

510005

Tape

50 mm x 66 m.

28 my acryl

Transparant

510007

Pacqt exclusive

50 mm x 66 m.

35 my HQ

Transparant

510014

Tape G-label

50 mm x 66 m.

28 my PP

Bruin

510016

Tape 'breekbaar'

50 mm x 66 m.

28 my PP

Oranje/zwart

510029

Tape polyester

48 mm x 180 m.

15 my

Transparant

530001

Tape 'breekbaar'

50 mm x 66 m.

PVC

Oranje/zwart

Tape als reclame-uiting
Veel van onze producten kunnen gepersonaliseerd worden, ook de verpakkingstape. Door uw tape te
laten bedrukken met het logo of de naam van uw bedrijf, zorgt u op een eenvoudige en laagdrempelige
manier voor reclame en naamsbekendheid. Vraag onze medewerkers naar de kansen voor uw bedrijf!

Overige mogelijkheden
•

Dubbelzijdige tape

•

Breekbare tape

•

Ducttape

•

Schilderstape

En nog veel meer! Neem contact op voor de mogelijkheden.
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Beschermen
Zoekt u optimale bescherming van uw
product? Kies dan voor een van onze
opties. Er zijn verschillende materialen
voor verschillende doeleinden, altijd
duurzaam geleverd. Opvallend hierbij is
het eco-schuim. Een schuimverpakking op
natuurlijke basis.

Beschermen
Wij kunnen uw producten op verschillende manieren beschermen tijdens een verzending. Eén van de
producten die we hiervoor gebruiken betreft een luchtkussen- of schuimfolie. Hieronder een greep uit
onze (standaard) voorraad.
Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

Kwaliteit

110001

Luchtkussenfolie

50 cm x 100 m.

60 my

110002

Luchtkussenfolie

100 cm x 100 m.

60 my

110021

Luchtkussenfolie

120 cm x 100 m.

60 my

110003

Luchtkussenfolie

150 cm x 100 m.

60 my

110050

Luchtkussenfolie

200 cm x 100 m.

60 my

110035

Schuimfolie

125 cm x 175 m.

3 mm

Daarnaast zijn wij dealer van een organisatie die gespecialiseerd is in het beschermen van uw
producten door middel van duurzaam papier en recyclebare luchtkussenzakjes. Dankzij het brede
aanbod in deze materialen en machines kan elk product op doeltreffende wijze beschermd worden.
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Papieren
draagtassen
Een alternatief voor plastic zijn papieren
draagtassen. We werken nauw samen
met partners die hoogwaardige
producten leveren en die voldoen aan
alle duurzaamheidseisen. Papieren
draagtassen zijn milieuvriendelijk en
recyclebaar en een uitstekende keuze
om mee te geven aan de klant. Niet voor
niets tegenwoordig veel in het straatbeeld
te zien!

Papieren draagtassen
Ook hier geldt maatwerk en de mogelijkheid tot bedrukking. Kiest u voor personalisatie, dan zorgt u
naast draaggemak tegelijkertijd voor reclame van uw bedrijf en product.

Draagtassen basic
Omschrijving

Afmeting

Kwaliteit

Kleur

Papieren draagtassen

18 + 8 x 22 cm

100 grs

Bruin

Papieren draagtassen

22 + 10 x 31 cm

100 grs

Bruin

Papieren draagtassen

26 + 12 x 35 cm

100 grs

Bruin

Papieren draagtassen

32 + 17 x 44 cm

100 grs

Bruin

Papieren draagtassen

45 + 17 x 47 cm

100 grs

Bruin

Omschrijving

Afmeting

Kwaliteit

Kleur

Papieren draagtassen

20 + 8 x 26 cm

180 grs

Zwart/wit/bruin

Papieren draagtassen

25 + 11 x 33 cm

180 grs

Zwart/wit/bruin

Papieren draagtassen

31 + 10 x 40 cm

180 grs

Zwart/wit/bruin

Papieren draagtassen

40 + 10 x 35 cm

180 grs

Zwart/wit/bruin

Draagtassen luxe
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Retail, food
& webshop
Pacqt is uw partner voor
webshopverpakkingen, voor ieder product
bieden wij maatwerk en zorgen we samen
met u voor een, al dan niet herkenbare,
veilige verpakking.

Retail, food & webshop
Food
Voedselverpakkingen, een vak apart waar ervaring en kennis van zaken een vereiste is. Wij werken voor
gerenommeerde voedselproducenten en kennen daardoor de eisen vanuit de markt. Doordat wij een
specialisme op dit gebied hebben ontwikkeld, lopen we voorop en zorgen we altijd voor innovatieve
oplossingen. Het resultaat? Voedsel is duurzaam verpakt volgens de laatste kwaliteitseisen.

Brievenbusdoosjes
Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

Kwaliteit

414072

Golfkartonnen vouwdoos wit

350x250x27 mm

E-golf

411245

Brievenbusdozen wit, met plakstrip

A5

E-golf

411246

Brievenbusdozen wit, met plakstrip

A4

E-golf

Webshopzakken
Omschrijving

Afmeting

Kwaliteit

Kleur

Webshopzakken

16,5 x 22 + 5 cm klep

70 my

Wit / zwart

Webshopzakken

22,5 x 31 + 5 cm klep

70 my

Wit / zwart

Webshopzakken

24,5 x 35 + 5 cm klep

70 my

Wit / zwart
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Diversen
Als one-stop-leverancier van
verpakkingsmaterialen stellen we ons ten
doel u volledig te ontzorgen. Wij regelen
alles voor u. Daarom is ons assortiment
gecompleteerd met additionele items die
een totaal verpakkingsconcept mogelijk
maken.

Diversen
Wij werken samen met A-leveranciers, zodat we de beste kwaliteit en de beste prijs kunnen aanbieden.
Pacqt levert standaardproducten en maatwerk. Uw vraag kan eigenlijk niet bijzonder genoeg zijn. Wij
laten u graag de ontelbare mogelijkheden zien en adviseren waar gewenst.

Etiketten
De informatiebron voor op uw product. Blanco, neutraal of eigen bedrukking mogelijk.

Omsnoeringen
Uitvoering in staal, PP of PET band leverbaar in verschillende formaten.
Artikelnummer

Omschrijving

Formaat

Dikte

Kleur

Kern

610010

Polyesterband

16 mm x 850 m

Standaard

Wit

200

610012

Omsnoeringsband

12 mm x 3000 m

0.55 mm

Zwart

200

610013

Omsnoeringsband

12 mm x 2100 m

0.63 mm

Zwart

280

610016

PET-band

15,5 mm x 1800 m

0.70 mm

Groen

406

610021

Polyesterband

19 mm x 600 m

Standaard

Wit

200

Plastic zakken
Zeer groot assortiment uit voorraad leverbaar in LDPE, HDPE, in diverse maten en diktes leverbaar +
bedrukkingsmogelijkheden.
Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

Dikte

143023

LDPE zakken

150x200 mm

50 my

143036

LDPE zakken

150x250 mm

50 my

143077

LDPE zakken

250x400 mm

50 my

143022

LDPE zakken

400x600 mm

50 my

143017

LDPE zakken

600x800 mm

50 my

Artikelnummer

Omschrijving

Afmeting

Kwaliteit

331014

Eenmalige pallet

40x60 cm

Nieuw

331019

Eenmalige pallet

60x80 cm

Nieuw ISPM15

331005

Eenmalige pallet

80x120 cm

Nieuw

331013

Eenmalige pallet

100x120 cm

Gebruikt ISPM15

Pallets
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Afsluiting
Pacqt is graag uw partner in verpakkingen.
Als leverancier van industriële verpakking in zowel binnen- als buitenland denken we vanuit ervaring
met u mee. Bent u geïnteresseerd in onze mogelijkheden? Neem contact met ons op voor meer
informatie, ons team van adviseurs én de koffie staat voor u klaar.
In deze brochure vindt u slechts een greep uit ons totaal assortiment. Er is meer mogelijk dan u denkt.
Neem contact op en wij denken graag met u mee!
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0411 632 612
info@pacqt.nl
www.pacqt.nl
Landonkseweg 5,
5281 RN Boxtel
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