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Caparis FoodPack is expert in
verpakkingswerk en kent alle
facetten van de levensmiddelenbranche. Wij zijn de perfecte
partij voor het verpakken,
herpakken en ompakken van
voedingsmiddelen.
Onze enthousiaste en betrokken
medewerkers leveren kwaliteit en
zijn er trots op te werken voor
een aantal grote fabrikanten in
de voedingsmiddelenindustrie.

Co-packer
De kracht van Caparis ligt in de manier

Caparis FoodPack is een gecertificeerde co-packer van

waarop we onze mensen kansen bieden

zowel open als gesloten foodproducten. Wij beschikken

zich te ontwikkelen. Wie kiest voor een

over een modern geavanceerd machinepark. Het goed

samenwerking met Caparis, kiest voor

geoutilleerde bedrijfspand is opgezet met meerdere

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

productieruimten om geur- en smaakoverdracht uit te

U draagt bij aan de persoonlijke en

sluiten. Caparis FoodPack kan u van dienst zijn in het

beroepsmatige ontwikkeling van mensen

gehele traject, van verpakkingsontwerp tot expeditie

die niet direct de stap naar de reguliere

en transport.

arbeidsmarkt kunnen maken.
Wij handelen vanuit kansen en mogelijk

Verpakkingsontwerp

heden. Wat vraagt de markt van ons en

Samen met u ontwikkelen onze verpakkingsdeskundigen

wat is er mogelijk aan de menskant?

en levensmiddelentechnologen complete verpakkings-

Zo gaan bezieling en doelmatigheid

concepten of optimaliseren bestaande verpakkingen.

mooi samen. En dat werkt voor iedereen!

We testen die verpakkingen uit en staan garant voor
kwaliteit.

Modelleren

geavanceerd machinepark

Caparis FoodPack zorgt voor afstemming met

• Packjets: een productielijn met folieverpakking

andere afdelingen, overlegt met uw drukker of
reclamebureau en zorgt voor de logistiek.

en krimptunnel;
• Horizontale flowpackers
• een verpakkingslijn voor het verpakken onder

Inkoop

beschermende atmosfeer;

Wij zijn alert op veranderingen in de verpakkings-

• Stickpacker;

industrie en hebben veel ervaring met inkoop. Wij

• Poeder afvullijn;

selecteren voor u de beste leverancier, terwijl u zich

• Multihead afvullijnen;

kunt richten op uw kernactiviteiten.

• Side-load kartonneermachines;
• Sleeve lijn;

Verpakken

• Bundelmachines met krimptunnel;

Onze mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. We

• Controleapparatuur, zoals metaaldetectoren

pakken grootverpakkingen om en stellen luxe

en checkweighers.

verpakkingen, actie- en kerstpakketten samen uit
kleine verpakkingen, verpakken snoep-, koek- en

Opslag en voorraadbeheer

cakeproducten en zorgen voor het verpakken van

Een gedeelte van ons moderne ruime bedrijfspand

koffie- en theeproducten. Gekoelde en diepgevroren

bestaat uit een magazijn van 5.000 m2 waar wij uw

producten worden onder geconditioneerde

ongekoelde, gekoelde en zelfs diepgevroren

omstandigheden behandeld.

producten kunnen opslaan en beheren. U ontvangt
nauwkeurige overzichten van uw voorraad, die op

Ongekend veelzijdig

elk gewenst moment beschikbaar is.

• Horizontaal verpakken: flowpacken, krimpen
en sleeven;
• Verticaal verpakken: pillow zak, blokbodemzak,
quadroseal zak en stick;
• Handmatig verpakken: vlakke zak, harmonica- en

expeditie en transport
De laatste stap is het vervoer van de verpakte
voedingsmiddelen naar uw bedrijf. Caparis FoodPack maakt uw lading verzendklaar en kan deze

diamantzak, kruisbodemzak, puntzak, blokbo-

met eigen vrachtwagens vervoeren, naar uw bedrijf

demzak en stazak;

of een andere bestemming.

• Sluiten van verpakkingen: sealen, tapen, nieten
en verlijmen met clip, etiket, twistband et cetera.

Certificaten
Caparis FoodPack is HACCP gecertificeerd.
Daarnaast heeft Caparis FoodPack een
erkend bedrijfscontrolesysteem, waarmee
onder ℮ teken kan worden afgevuld.

Wilt u persoonlijk met ons kennismaken?
Wij leiden u graag rond door ons bedrijfspand om u een nog beter
beeld te geven van onze mogelijkheden of voor het maken van een
vrijblijvende prijsopgave.
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