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Over Huhtamaki Foodservice Duitsland
Huhtamaki Foodservice Duitsland is de Duitse foodservicetak van 
de Finseverpakkingsgroep Huhtamaki en is gespecialiseerd in de 
ontwikkeling, productie en verkoop van kunststofverpakkingen in het
foodservice segment. Als productiebedrijf van de Huhtamaki Group 
produceren wij zowel gestandaardiseerde als individuele service-
verpakkingen voor  voedingsmiddelen en dranken op basis van olie
en bio-based kunststoffen.
Via ons verkoopteam distribueren we onze producten rechtstreeks 
naar de binnenlandse markt en exporteren we onze goederen 
naar onze Huhtamaki zusterfabrieken over de hele wereld. Het 
wereldwijde netwerk van onze groep is een groot voordeel voor 
onze klanten, omdat we hen een compleet assortiment aan food 
service artikelen kunnen leveren vanuit onze wereldwijde locaties.  
Wij zien onszelf als pioniers in het thermovormen van de productie en
verbeteren voortdurend onze productie- en supply chainproces-
sen om te voldoen aan de vraag van onze klanten naar duurzaamheid
en het behoud van hulpbronnen.
 
We delen onze filosofie met de hele groep en het leidt ons door onze 
dagelijkse taken op alle werkterreinen: We behandelen 
onze wereld met respect, We kennen onze business, 
we willen het graag voor elkaar krijgen.
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Help great products reach 
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About Huhtamaki Foodservice Germany
Huhtamaki Foodservice Germany is the German foodservice branch 
of the Finnish packaging group Huhtamaki and specializes in the 
development, production and sale of plastic packaging solutions in the 
foodservice segment.
As a production plant of the Huhtamaki Group, we manufacture both 
standardized and individual service packaging for food and beverages 
made from oil- and bio-based plastics.
Through our sales team we distribute our products directly to the domestic 
market and export our goods to our Huhtamaki sister plants all around 
the world. The global networking of our Group is a great advantage for 
our customers, as we can supply them with a complete range of food 
service items from our worldwide locations. 
We see ourselves as pioneers in thermoforming production and 
continuously improve our production and supply chain processes to 
meet customer demands for sustainability and conservation of resources.
 
We share our philosophy with the whole group and it guides us through 
our daily tasks in all working areas: We treat our world with respect, We 
know our business, We like to get it done.
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