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Chemische industrie

Oplossingen voor
een efficiënt transport
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Als het om de optimalisatie
en aanpassing van onze
verpakkingsproducten naar
uw specifieke marktbehoeften
gaat, zetten wij een extra stap.
Wij van DS Smith Packaging Tilburg kennen de
chemische industrie van binnen en van buiten. En dus
ook de hoge eisen die aan transport en opslag worden
gesteld. Al jaren optimaliseren wij hun toevoer- en
vulprocessen, zowel voor intern als extern transport.
Daarom wordt DS Smith Packaging Tilburg ook als
Europese marktleider beschouwd.
Wij verpakken zonder enige moeite granulaat, poeder, vloeistoffen en ook grotere objecten, zoals rubberen blokken in
semi-bulkcontainers. Om dit te kunnen bieden, maken wij
gebruik van een flexibel assortiment aan afmetingen die zijn
afgestemd op alle gangbare palletafmetingen, waaronder CP,
PRS en uitwisselbare Europese pallets.
De gebruikte verpakkingen hebben unieke, geïntegreerde
eigenschappen, zoals weerbestendige verlijmde
verbindingen en een weerbestendige bekleding van
kraftpapier. Bovendien zijn ze vervaardigd volgens
beproefde ontwerpen die een hoge stapelbaarheid
en grote-volumetransporten mogelijk maken.
Onze verpakkingsoplossingen moeten immers binnen
uw gehele logistieke keten optimaal presteren. Op deze
manier profiteren u en uw klant ook van onze kennis.
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Voedingsmiddelen

Oplossingen voor een
veilige en hygiënische opslag
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Een diepgaande analyse van
uw processen voor innovaties
die een enorm concurrentievoordeel opleveren
DS Smith Packaging Tilburg weet dat de
voedingsmiddelenindustrie bij bevroren of verse
producten volgens zeer strikte hygiëne- en
opslagrichtlijnen werkt. En dat snelheid en
precisie hierbij van essentieel belang zijn.
Daarom worden onze verpakkingen exact volgens
uw behoeften en wensen ontwikkeld. Dankzij slimme
eigenschappen, zoals metaalvrije, weerbestendig
verlijmde verbindingen, zijn onze producten duurzaam
en betrouwbaar. Wij bieden een groot aantal
ontwerpen die snel en makkelijk in elkaar kunnen
worden gezet. Voor een groot aantal toepassingen:
van vloeistoffen − in elke vorm − tot poeders.
Voor opslag en transport.
Bij DS Smith Packaging Tilburg richten wij ons op
onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Dat doen wij
al decennialang. Op deze manier maken wij uw werk
gemakkelijker.
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Het DS Smith - Heavy Duty Knowledge Center
fungeert als een technisch centrum waar alle
technische expertise samenkomt, zowel voor
interne als externe klanten.
Het DS Smith Heavy Duty Knowledge Center is
een unieke combinatie van ervaren ontwerpers,
een geavanceerd laboratorium en een uitgebreid
testcentrum. In nauwe samenwerking met onze
klanten streven wij voortdurend naar duurzame
verpakkingsoplossingen die aan de eisen van de
complete supply chain voldoen.
Het Heavy Duty Knowledge Center werkt samen
met IAPRI*; TNO-BVI (NL-B); BFSV Hamburg (D);
Wageningen University (NL); VG/Fefco en
SCA R&D Centre Sundsvall.

* Het DS Smith Heavy Duty Knowledge Center is lid
van de International Association of Packaging
Research Institutes.

Heavy Duty Knowledge Center

Ontwerpafdeling

Testafdeling

Laboratoriumfaciliteiten

klant

Technische
ondersteuning

Gegevensbeheer
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Machine

Oplossingen die zich
op manuren richten
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Wij zetten een extra stap op
het gebied van verpakkingen
uit meerdere materialen.
Wij van DS Smith Packaging Tilburg begrijpen
heel goed dat laboratoriumkosten zwaar op
uw budget drukken. Met name als u werkzaam
bent binnen de machinebouw of de sector voor
machineonderdelen.
Daarom bieden wij onze verpakkingsoplossingen
met een voorgelijmde bodem en/of deksel aan.
Onze flexibele verpakkingsoplossingen zijn allemaal
zeer gebruiksvriendelijk.
Dankzij onze voortdurende innovatie-inspanningen
bent u verzekerd van een snel en veilig transport van
uw producten − ter land, ter zee en in de lucht. Maar dat
is nog niet alles. Wij zullen altijd blijven zoeken naar op
maat gemaakte oplossingen.
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Automobiel

Oplossingen die
schade voorkomen
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Wij zetten een extra stap
op het gebied van ontwerp,
product testen en technische
ondersteuning.
Dankzij de verpakkingen van DS Smith Packaging
Tilburg heeft u minder zorgen, omdat uw kwetsbare
en breekbare producten altijd in perfecte conditie op
hun eindbestemming arriveren.
Zij worden immers ingenieus verpakt en zijn daarom
perfect beschermd tijdens het transport. Al onze
verpakkingsontwerpen beschikken over doordachte
kenmerken, zoals afmetingen die exact zijn afgestemd
op de gebruikte containers en vrachtwagens.
Onze experts kunnen elke verpakking uit ons flexibele
assortiment aan de afmeting en vorm van uw
producten aanpassen. Een goed voorbeeld hiervan
is ons industriële golfkarton, dat zelfs beter presteert
dan hout. Het is namelijk niet alleen weerbestendig en
voldoet niet alleen aan alle transportrichtlijnen, maar
het is tevens zeer gebruiksvriendelijk wat gewicht en
volume betreft.
Bovendien zijn onze verpakkingsproducten zeer
geschikt voor tekstopdrukken. Kort gezegd: wij van
DS Smith Packaging Tilburg bieden de veiligste, snelste
en meest kostenefficiënte manier om uw producten te
verpakken. Ongeacht hun internationale bestemming.
Alle verpakkingen zijn geschikt voor de export.
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Een toonaangevende aanbieder van
gerecyclede verpakkingen in Europa
DS Smith Plc is een internationale aanbieder van gerecyclede
verpakkingen voor consumentengoederen. Het concern is de op een
na grootste producent van golfkartonnen producten in Europa.
Daarnaast zijn wij een toonaangevende, internationale aanbieder van
bag-in-box-verpakkingen en een toonaangevende Europese aanbieder
van herbruikbare kunststof transportbakken.
• DS Smith heeft ruim 22.000 medewerkers in meer dan 25 landen in dienst.
• DS Smith behoort tot de FTSE 250, is aan de London Stock Exchange
genoteerd en heeft zijn hoofdkantoor in Maidenhead (VK).

Ons bedrijf
DS Smith is een verpakkingsbedrijf dat binnen Europa golfkartonnen
verpakkingsoplossingen biedt en internationaal ook kunststofoplossingen levert. De kern van onze activiteiten wordt gevormd
door onze verpakkingen van golfkarton. Daarnaast zijn wij ook actief
binnen de papier- en recyclingbranche. Vier divisies:
• DS Smith Packaging
• DS Smith Recycling
• DS Smith Paper
• DS Smith Plastics

Duurzaamheid
Het bedrijfsmodel van DS Smith is gebaseerd op duurzaamheid –
door het leveren van verpakkingen van golfkarton dat grotendeels
is gemaakt van gerecycled materiaal en dat zelf ook weer volledig
recyclebaar is. Ook onze kunststofproducten, zoals bag-in-box, bieden
grote milieuvoordelen boven alternatieve verpakkingsmaterialen.
Daarom is duurzaamheid een onderdeel van het bedrijfsmodel van DS Smith.
• De producten van golfkarton en kunststof worden waar mogelijk
vervaardigd van gerecyclede grondstoffen.
• Verpakkingen van golfkarton bestaan uit papiervezels die volledig
recyclebaar zijn en een bron vormen voor hernieuwbare grondstoffen.
In veel EU-landen wordt meer dan 80% van alle golfkartonnen
verpakkingen gerecycled.
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DS Smith Packaging | Tilburg Boxplant
DS Smith Packaging Industrial is gespecialiseerd in het ontwerp en
de productie van industriële verpakkingsoplossingen voor een groot
aantal branches, van de voedingsmiddelen- en automobielindustrie
tot bulkchemicaliën. Het bedrijf levert verpakkingsoplossingen voor
bescherming, opslag en lokaal en internationaal transport.
• Wij beschikken over ruim vijftig jaar ontwikkelervaring op het gebied
van onze verpakkingsoplossingen op basis van industrieel golfkarton.
• Wij fungeren als expertisecentrum voor de ontwikkeling van
achthoekige of rechthoekige semi-bulkverpakkingen die op uw
specifieke behoeften binnen de internationale supply chain zijn
toegesneden.

Heavy Duty Knowledge Center – R&D
Het DS Smith - Heavy Duty Knowledge Center fungeert als een technisch
centrum waar alle technische expertise samenkomt, zowel voor interne
als voor externe klanten: een unieke combinatie van ervaren ontwerpers,
een geavanceerd laboratorium en een uitgebreid testcentrum. In nauwe
samenwerking met onze klanten streven wij voortdurend naar duurzame
verpakkingsoplossingen die aan de eisen van de complete supply chain voldoen.
• Het Heavy Duty Knowledge Center (HDKC) werkt samen met TNO-BVI
(NL-B); BFSV Hamburg (D); LNE (F); Wageningen University (NL);
Fefco en SCA R&D Centre Sundsvall.
• Het DS Smith Heavy Duty Knowledge Center is lid van de International
Association of Packaging Research Institutes (www.iapriweb.org).

Europees netwerk voor industriële
verpakkingen
Betrouwbare leveringen zijn van essentieel belang. Het Europese
netwerk van DS Smith Packaging Industrial waarborgt een volledige
Europese dekking. Onze partnerbedrijven in Minden (D),
Hinckley (UK), Porcari (I), Kunheim en St. Just (F) beschikken over
soortgelijke productiefaciliteiten als DS Smith Packaging Tilburg.
• Wij garanderen identieke productspecificaties in heel Europa.
• Samen vormen deze bedrijven het DS Smith Packaging Industrialnetwerk. Een netwerk dat zijn nationale en internationale klanten
gegarandeerde back-upfaciliteiten biedt.
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Sheetplants Benelux
Op maat gemaakte verpakkingen:
Bij DS Smith Packaging is een goed verpakkingsontwerp nooit alleen gebaseerd op
golfkarton, maar veeleer op persoonlijke aandacht. Hiermee bedoelen wij aandacht
voor uw persoonlijke behoeften en alle unieke factoren waarvoor een specifieke
verpakkingsoplossing is vereist. Indien gewenst, leveren wij onze verpakkingen binnen
de Benelux binnen 24 uur op uw locatie.

Oplossingen die zijn toegesneden op
uw behoeften:
Wij van DS Smith Packaging zijn gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van op maat
gemaakte verpakkingen, geheel volgens uw specificaties. Onze eigen ontwerpstudio biedt
oplossingen voor al uw behoeften. Speciaal opgeleide verpakkingsontwerpers ontwerpen
graag samen met u innovatieve verpakkingsoplossingen. Van golfkarton, maar ook van
andere materialen.

Uit voorraad leverbaar:
Wij kunnen een uitgebreid assortiment aan standaard verpakkingen uit voorraad leveren.
Daarnaast adviseren wij u ook graag over welke standaard verpakkingsoplossing het meest
geschikt is voor uw product. Het beste advies begint bij aandacht voor de wensen van de klant.

Packaging Division				Packaging Division
Harelbeke Sheetplant				Loven Sheetplant
Vaarnewijckstraat 3-5				
Jules Verneweg 90
B – 8530 Harelbeke				
NL – 5015 BM Tilburg
België						
Telefoon: +31 13 584 11 11
Telefoon: +32 56 438118			
e-mail: packaging.tilburg@dssmith.eu
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Van kerstverpakkingen tot duopack:
een perfecte manier van uitpakken!
U zult versteld staan van ons uitgebreide assortiment aan standaard of speciale
geschenkverpakkingen: verpakkingen met kerstmotieven, dozen voor wijnflessen en
speciale POS-displayverpakkingen in alle vormen en maten. Wij leveren deze kleurrijke
verpakkingen uit voorraad. Desgewenst binnen 24 uur.

ProVision: voor uw gemak:
ProVision levert een hoge toegevoegde waarde voor onze verpakkingen: van handmatige
verpakkingswerkzaamheden tot expertise en beheer van onze inkoop- en logistieke
processen. Een optimale verpakking van uw producten in combinatie met meerdere
componenten voor een kant-en-klaar product of supportkit? ProVision regelt het voor u!

Het gemak van een one-stop-shop:
Een golfkartonnen doos vormt ongeacht zijn functie veelal slechts een onderdeel van een
totale verpakkingsoplossing. Wij van DS Smith Packaging kijken altijd verder. Wij bieden u
als one-stop-shop een buitengewoon compleet assortiment aan verpakkingsmaterialen,
inclusief alle gerelateerde diensten.

Packaging Division				Packaging Division
Almelo Sheetplant				Barneveld Sheetplant
Bedrijvenpark Twente 90			
Hermesweg 2
NL - 7602 KD Almelo				
NL - 3771 ND Barneveld
Telefoon: +31 546 57 48 48			
Telefoon: +31 342 41 11 11
e-mail: info.almelo@dssmith.eu			
e-mail: info.barneveld@dssmith.eu
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