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“Van concept naar productie, Nedupack Thermoforming realiseert het voor u!”
Herkent u het?….u heeft een prachtig product…maar het valt niet voldoende op
tussen alle andere standaardverpakkingen! Nedupack Thermoforming B.V. is de
partner om deze verandering voor u te realiseren, ben uw concurrent een slag voor!
Sinds 1988 zijn wij als private onderneming actief in de kunststof verpakkingswereld
en lid van de wereldwijde ReFlex® alliantie. Gevestigd in Nederland in de regio van
Arnhem, van waaruit gerenommeerde klanten door heel Europa worden beleverd.
Middels een eigen ontwerpafdeling, prototype fabricage, matrijzen fabricage en
geavanceerde productie, zijn wij als geen ander in staat onderscheidende “custom
made” kunststof verpakkingen voor u te realiseren.
AGF verpakkingen, Food verpakkingen, Bio-verpakkingen (PLA), promotionele
verpakkingen, blisterverpakkingen, geschenkverpakkingen, transporttrays en
beschermende verpakkingen…. onze experts hebben de juiste kennis om uw wensen
te vertalen naar werkelijkheid.
Creatief, flexibel, snel, onderscheidend en betrouwbaar…. het zijn onderdelen van
ons DNA!
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“Nedupack Thermoforming…From concept to production we realise it for you!”
Recognize this?..... You have a great product but standard packaging options do not
do it justice? Nedupack Thermoforming B.V. is THE packaging partner for you, time to
get ahead of your competitors!
Since 1988 we are private company specializing in custom made thermoformed
packaging, also member of the worldwide ReFlex® Alliance. From its manufacturing
plant in the Netherlands, near to Arnhem, Nedupack supply prestigious customers
throughout Europe.
All design, prototyping and production tool manufacture is done in-house. Production
is carried out on fully automatic machines equipped with pick and place robots
providing distinctive custom packaging with fast and flexible lead times.
Whatever your packaging requirement, agricultural/fruit packaging, food packaging,
Bio packaging (PLA) , promotional packaging, protective packaging or assembly
packaging we have the expertise to convert your ideas into innovative packaging.
Creativity, flexibility, speed, distinctiveness, quality and reliability are all part of our
DNA!

