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CAPARIS MULTIPACk
Caparis MultiPack verzorgt uw complete verpakkingstraject. Wij spelen
flexibel in op elk verpakkingsproces, hoe groot of klein ook. Van bulk tot
handmatig maatwerk. door Caparis in te schakelen, krijgt u kwaliteit én
weet u dat u mensen kans biedt op een prettige, vertrouwde werkomgeving.

De kracht van Caparis ligt in de manier waarop we
onze mensen kansen bieden zich te ontwikkelen.
Wie kiest voor een samenwerking met Caparis, kiest
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
U draagt bij aan de persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling van mensen die niet direct de stap naar
de reguliere arbeidsmarkt kunnen maken.
Wij handelen vanuit kansen en mogelijkheden.
Wat vraagt de markt van ons en wat is er mogelijk
aan de menskant? Zo gaan bezieling en doelmatigheid mooi samen. En dat werkt voor iedereen!

Oplossingsgericht en innovatief
Caparis MultipPack is een co-packer van gesloten en non foodproducten en
diervoeding. Op de locatie van Caparis MultiPack kunnen we de meest uiteenlopende verpakkingsklussen aan. Daar werken ruim 400 toegewijde mensen in
een beschermde, prettige omgeving aan uw product. MultiPack heeft een
oplossingsgerichte innovatieve instelling en vindt steeds nieuwe manieren om
aan vragen uit de markt te voldoen. We denken tot in detail mee met de klant
en bieden pasklare oplossingen. Met zo’n veelzijdige en flexibele partner kunt u
alle kanten op!
kwaliteit
Met een modern machinepark en betrokken medewerkers zorgen wij ervoor dat
uw product conform de kwaliteitseisen wordt ingepakt. U kunt bij ons terecht
voor verpakkingsmaterialen als papier, karton en kunststof en wij adviseren u
over bekende of nieuwe maatwerkverpakkingen. Caparis MultiPack is lid van het
Nederlands Verpakkings Centrum.

‘Wij kunnen de
meest uiteenlopende
verpakkingsklussen aan’
Ongekend veelzijdig
• Het uitvoeren van complete verpakkingsprocessen
• Van bulkproduct tot winkeldisplay met consumentenverpakkingen
• Verpakken van diervoeding
• Stansen, snijden en cacheren van papier, karton en
kunststofplaten
• Produceren en afvullen van kunststof kokers
• Bundelen, sealen en krimpen
• Samenstellen en versturen van mailingen
• Handmatig verpakken van producten

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.
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