
                

    

Ambachtelijk Ingrediënten Smaken Design
De groeiende vraag naar ambachtelijke zuivelproducten neemt toe. 
Dat biedt kansen voor u als ondernemer! De consument is maar wat 
graag bereid om deze natuurlijke zuivelproducten te kopen. 

U verwerkt zuivel in verschillende soorten en smaken met ieder hun unieke 
eigenschappen. Nadat u veel aandacht heeft besteed aan de productie, is de 
vraag hoe u uw zuivel gaat verpakken?

De Houweling Groep is producent van en groothandel in verpakkingen. Onze 
kennis van verpakkingen combineren we met een ruime voorraad aan artikelen. 
Zo voorzien wij onze relaties altijd van een passende verpakking waarmee zij 
hun producten onder de aandacht kunnen brengen. 

Wij zijn specialist in emmers, bakjes en kuipjes. Deze verpakkingen zijn zeer ge-
schikt voor voedingsmiddelen. Ook de mogelijkheden om uw logo, huisstijl en 
teksten te verwerken in de verpakkingen zijn zeer uitgebreid. 

In deze folder tonen wij u een selectie van ons assortiment. Graag adviseren wij 
u over de verpakking die uw zuivelproduct de aandacht geeft die het verdient.

Onze verpakkingen zijn gemaakt van voedselgeschikt PP kunststof en 
voorzien van verzegeling. Alle producten in deze folder zijn conform 
HACCP, BRC, IFS High Level en ISO 22000:2005.

Door de vele inhoudsmaten, lage afname-aantallen en verschillende decoratie-
mogelijkheden zijn de emmers, bakjes en kuipjes heel goed te gebruiken voor 
het verpakken van (een serie) zuivelproducten zoals ijs, yoghurt, kwark en kaas.

Op aanvraag zijn de producten ook in diepvrieskwaliteit leverbaar, waardoor 
bijvoorbeeld ijs langere tijd in de verpakking kan worden bewaard.

De emmers, bakjes en kuipjes zijn verkrijgbaar in ronde, vierkante, 
ovale en rechthoekige vormen. Meestal leveren we witte of door-
zichtige verpakkingen, maar uiteraard zijn gekleurde verpakkingen 
ook mogelijk. U heeft bijvoorbeeld keuze uit standaard kleuren, zoals 
blauw, rood, geel, groen en zwart.

Een (deels) doorzichtige verpakking zorgt voor vertrouwen bij de consument 
omdat de inhoud zichtbaar is. Onze producten zijn verkrijgbaar in de helder-
heid van glas, maar ook (bij grotere aantallen) in diverse transparante kleuren.

De verschillende modellen worden verkocht per minimale bestelhoeveelheid 
(MOQ) zoals getoond in het overzicht.

U kunt kiezen voor een standaard emmer, bakje of kuipje en die 
voorzien van uw etiket. Maar er zijn veel meer mogelijkheden om 
verpakkingen te decoreren.

Kiest u voor een IML (In-Mould Label) dan wordt uw ontwerp zo verwerkt 
dat het één geheel met de emmer is. Er zijn zeer veel mogelijkheden om de-
tails aan In-Mould Labels toe te voegen. Bijvoorbeeld een geur, een digitaal 
watermerk en niet-kopieerbare beveiligingsfuncties. 

Zelfs thermochrome inkten kunnen worden gebruikt: deze inkten verkleuren 
bij een bepaalde temperatuur zodat u bijvoorbeeld de versheid van uw diep-
vriesproduct kunt garanderen!

A5 4 klapper.indd   1 18/01/2019   11:16



U bent van harte welkom in onze showroom: Klappolder 104, 2665 LP Bleiswijk. 
Kijk op houweling.nl of neem contact op via +31 88 1210 400
of info@houweling.nl.

Ronde emmers ToppingsRechthoekige
en ovale emmers

De meeste emmers kunnen worden voorzien van een hengsel naar wens.
Als sluiting kunt u kiezen uit een regulier deksel, sealdeksel of deksel met 
geïntegreerde lepel.

U bent bij ons aan het goede adres voor zuivelverpakkingen naar uw smaak. 
Ook leveren wij werkkleding zoals disposables, laarzen en handschoenen. 
Wij vertellen u graag meer over onze mogelijkheden.

Proef het zelf!  
- Vraag een sample op
- Vraag een offerte aan
- Maak een afspraak
- Vraag om een 3D model met uw eigen ontwerp

Onderstaande ronde emmers zijn verkrijgbaar zonder of met hengsel (KB). 
Waar aantallen vermeld staan in kolom MOQ (verpakkingseenheid) zijn de 
producten direct uit voorraad leverbaar.

Onderstaande emmers in verschillende rechthoekige en ovale vormen zijn le-
verbaar op aanvraag.

ARTIKEL INHOUDSMAAT DIAMETER HOOGTE KLEUR* MOQ

JETB 120 120 ml 68,5 mm 52,5 mm glashelder 1536
JETB 155 150 ml 68,5 mm 68,1 mm glashelder 1536
JETB 180** 180 ml 94,5 mm 44,5 mm glashelder 840
JETB 190 (KB) 190 ml 76 mm 66,5 mm glashelder 1050
JETB 210 210 ml 94,5 mm 48 mm glashelder / wit op aanvraag
JETB 220 (KB) 220 ml 75,8 mm 76,5 mm glashelder / wit op aanvraag
JETB 280 280 ml 94,5 mm 61 mm glashelder / wit 480
JETB 365 (KB) 365 ml 94 mm 80,3 mm glashelder 480
JSP 1415*** 460 ml 93,6 mm 104 mm glashelder / wit op aanvraag
JETB 480*** 480 ml 117,5 mm 67 mm glashelder / wit op aanvraag
JETB 500 (KB) 500 ml 109 mm 96,7 mm glashelder / wit op aanvraag
JETB 520 520 ml 94,5 mm 114 mm glashelder / wit 480
JETB 550 560 ml 132 mm 62,5 mm glashelder / wit op aanvraag
JETB 600 600 ml 109 mm 102 mm glashelder 120
JETB 850 (KB) 850 ml 118 mm 124 mm glashelder / wit 100
JETB 12 (KB) 1200 ml 132 mm 132 mm glashelder / wit 100
JET 053 PC (KB) 5300 ml 227 mm 181 mm glashelder / wit op aanvraag
JET 103 PC (KB) 10300 ml 270 mm 254 mm glashelder / wit op aanvraag

ARTIKEL INHOUDSMAAT LENGTE X BREEDTE HOOGTE VORM KLEUR* 

JSP 1155** 150 ml 94,5 x 94,5 mm 36,8 mm rechthoekig glashelder / wit
JETS 450 450 ml 131,7 x 98,5 mm 70,3 mm ovaal glashelder / wit
900 ml oval 900 ml 195,5 x 129,4 mm 74,7 mm ovaal glashelder / wit
JETS 900 920 ml 197,5 x 139,5 mm 65 mm ovaal glashelder / wit
1LTR square 1000 ml 196,8 x 129,8 mm 68 mm rechthoekig glashelder / wit
Container 1L 1140 ml 194 x 138 mm 60 mm ovaal glashelder / wit
JETS 10 1150 ml 129 x 129 mm 109 mm rechthoekig glashelder / wit
JSP 3900 1200 ml 196,2 x 127,6 mm 67,6 mm rechthoekig glashelder / wit
1LTR square oval 1240 ml 197 x 130 mm 68 mm ovaal glashelder / wit
2LTR rectangle 2000 ml 191,2 x 149,2 mm 93,5 mm rechthoekig glashelder / wit
JETS 20 2110 ml 188 x 188 mm 85,7 mm rechthoekig glashelder / wit
4LTR rectangle 4000 ml 227,9 x 167 mm 152,7 mm rechthoekig glashelder / wit

* ook in diverse standaard
kleuren verkrijgbaar 

**  sealbaar 

* ook in diverse standaard kleuren verkrijgbaar 
**  niet sealbaar 
***  geen IML mogelijk 
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