CRPP Bagloader
vernieuwd concept

Van der Windt introduceert de CRPP ® Bagloader.
Het is de ideale verpakking voor brood. Diepvriesbestendig, transparant, efficiënt en snel te verwerken op verpakkingsmachines. Daarmee is de CRPP ® Bagloader geen
nieuw product, maar vooral een vernieuwd concept!
Aan een broodverpakking worden steeds meer eisen
gesteld. Op de eerste plaats door de consument.
De uitstraling van brood bepaalt de commerciële mogelijkheden. De CRPP ® Bagloader hebben een hoge mate van
helderheid. In combinatie met het glanzende materiaal is
de versheid van uw brood op het eerste gezicht al
duidelijk.
En wil een consument het product op een later moment
gebruiken? De CRPP ® Bagloader zijn perfect om brood
in te vriezen. Ook in uw verwerkingsproces merkt u het
verschil. Het materiaal laat zich gemakkelijk en efficiënt
verwerken. Als u een speciale verpakkingsmachine
gebruikt die het brood automatisch afvult en de zak sluit
met Kwik lok of clipband, is de CRPP ® Bagloader ideaal.

Een unieke verpakking

Tel die voordelen bij elkaar op en u heeft een uniek nieuw
productconcept in handen. Haal ook alles uit een brood
wat erin zit. En verpak uw kwaliteitsproducten voortaan
in de meest innovatieve verpakking die er is: de CRPP ®
Bagloaderzak.
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Zaklengte maximaal 585 mm.
Dikte van het materiaal : 22 - 35 micron
Koude microperforatie optioneel
Ontluchtingsgaten optioneel
Zowel geblokt voorzien van een afscheurperforatie als ook leverbaar op een beugel.
Breekperforatie (middenin de zak) optioneel
Mogelijkheid van 2 of 4 beugelgaten van 12,5 mm
doorsnede
Toepassing van rechte of Hartman-beugels
Thürlingsgaten van 16 mm optioneel
Leverbaar in bedrukte of onbedrukte uitvoering

In vergelijking met conventionele LDPE folie kan CRPP
dunner worden ingezet. Dit levert naast een prijsvoordeel
tevens een positieve bijdrage aan de impact op het milieu.
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