Custom made basics

Voordelig maatwerk in opvallende
standaardsluitingen en -verpakkingen

Méér branding tegen een geringe investering

Standaardsluitingen die opvallen in het schap
We noemen ze onze custom made basics

Een hoge shelf impact en méér branding tegen een lage investering. Teamplast introduceert custom made
basics, betaalbare verpakkingen met een onderscheidend vermogen; voor zowel food als non-food, cosmetica,
personal care en de vitaminemarkt; en voor zowel private label als A-merk. Custom made basics staat voor
voordelig maatwerk in standaard sluitingen.

Méér branding tegen een geringe investering
Een heel eigen look & feel

Het lijkt een tegenstelling: maatwerk in standaardverpakkingen, maar door te variëren in formaat, kleur en
reliëf van sluitingen, doppen en deksels geeft Teamplast uw standaardverpakking een opvallend eigen look &
feel. Zo heeft u de financiële voordelen van een standaard verpakking met een uitstraling die alles behalve
standaard is.

Flexibiliteit in productie

Snelle aanpassingen die aansluiten op uw afvullijn
Standaard sluitingen koopt u nu wellicht in grote hoeveelheden
in. De mogelijkheden van deze productiemachines zijn doorgaans
beperkt. Teamplast biedt een hoge flexibiliteit in productie . Wij
maken eenvoudig aanpassingen die afwijken van de standaard,
terwijl onze sluitingen goed aansluiten op uw afvullijn.

Opvallende dop, sluiting of deksel
Voor iedere standaard fles of pot

Voor iedere standaard flessenmond of potopening met een diameter van
20 tot 122 mm produceert ons bedrijf een opvallende dop, sluiting of
deksel. Teamplast begeleidt u bovendien in de keus voor standaard fles of
pot. Dat kan een bestaand model zijn of een totaal nieuwe verpakking,
van ieder materiaal: glas, PP, PE of PET.

Mogelijkheden
Mat of glanzend
Variërend in hoogte
Met logo of andere visual in subtiel reliëf
Voorzien van elk type seal: inductie heat,
pressure sensitive of EPE inlage als
afdichting en/of als tamper evidence
In iedere gewenste kleur
Diverse decoraties

‘We maken u onderdeel van ons team. Een projectmatige aanpak en een hechte
samenwerking tussen uw organisatie en onze specialisten, zorgen ervoor dat de overgang van de
oude verpakking naar de nieuwe custom made basic verpakking zo soepel mogelijk verloopt.’
Gerard van Amerongen,
Director Operations & Development

In elke gewenste kleur, diverse mogelijkheden
voor decoraties

Laat u inspireren

Teamplast ontwikkelt op de markt
Laat u inspireren door de mogelijkheden in onze bijzondere en toch standaard
sluitingen. Onze nieuwste varianten in custom made basics staan hier misschien nog
niet bij. Wij ontwikkelen immers iedere dag op de markt. Misschien in opdracht van u?

Custom Made Basic lijn

Onze nieuwe lijn PET-potten met deksel op maat
Productieklaar met keus in materiaal, kleur en dekselvorm, passend bij uw huisstijl en product. Op onze standaardlijn
PET-potten met potopening van 70 en 89 mm, past een deksel in standaardhoogte van 5 of 10 mm met een radius
van 1,2,3 of 6 mm. U kunt kiezen uit iedere gewenste kleur; mat of glanzend met een dekselbovenkant die varieert
van een ronde en diepe vorm tot een bolle vorm.

Custom Made basic lijn

‘De klant staat centraal. Met zorg sturen we zijn verpakkingsproduct
door alle fasen; van ontwerp, engineering en productie tot en met de
afvullijn. Zo zijn we samen tot mooie dingen in staat.’
Frank van Scheppingen
Sales manager

www.teamplast.nl

Over Teamplast

Spuitgieten, van ontwerp tot productie
Teamplast levert maatwerk in kunststof verpakkingen en sluitingen en is specialist in slimme schenk- en doseersystemen
voor een brede Europese markt. Onze ontwerpen zijn innovatief en altijd functioneel. Na engineering nemen we de
verpakking of sluiting in productie en ontzorgen en ondersteunen u tot aan de afvullijn. Een hecht en toegewijd team
maakt ons flexibel in ontwerp, engineering én productie.

Kom in contact met ons team

Met ons sparren over uw nieuwe verpakking of de verbetering
van uw huidige verpakking? Bel of mail ons.

Frank van Scheppingen
Sales manager
fs@teamplast.nl

Teamplast BV
Poort van Midden Gelderland Rood 11
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T. 0031 (0)26-4723714
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Arma van Strien
Account manager
as@teamplast.nl
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