Inclusief Gresbo
Uw betrouwbare partner in Food Verpakken

Food-lijn, o.a.
· Noten
· Chocola
· Snoepgoed
IFS-gecertificeerd
HACCP-ruimte

Inclusief Gresbo is al vele jaren actief in de Food-verpakkings
dienstverlening. Wij beschikken over een energiezuinige productiehal in Nunspeet, centraal gelegen in het land met een prima aansluiting op snelwegen.
Inclusief Gresbo is IFS-gecertificeerd en heeft de beschikking over
speciale IFS/HACCP-ruimtes. In deze geconditioneerde ruimtes
wordt voor diverse opdrachtgevers een grote diversiteit aan snoepgoed, noten en chocola verpakt. Inclusief Gresbo kan u van dienst
zijn bij het machinaal en handmatig verpakken, ompakken, krimpen, afvullen en herstellen in grote volumes. Wij beschikken over
een goed uitgerust machinepark en dito magazijn.

Optimale flexibiliteit
Inclusief Gresbo staat garant voor prima kwaliteit, een eerlijke
prijs en duurzaamheid. Bij de lange termijnrelatie die wij met
onze afnemers nastreven, staat een optimale afstemming van
mensen en middelen en flexibiliteit centraal.

· Handpak
· Topseal
· Multihead 14 kops
· Metaaldetectie
· Coderen
· Banderolleren

Machinaal verpakken, Topseal met Multihead
Inclusief Gresbo beschikt over een Sealpac 610 Topseal-machine
inclusief begassing-systeem voor het toevoegen van stikstof. De
Topseal-machine werkt met een 14-kops Multihead die gekoppeld
is aan een vijfvoudige mal. Deze mal is op dit moment geschikt voor
het verwerken van ovale foodgrade-cups met een hoogwaardige
uitstraling en gevuld met eindproduct terug te vinden in de grotere supermarkten. De mogelijkheid bestaat om andere varianten
cups af te vullen, hier dient echter wel een passend productievolume tegenover te staan. De productielijn is tevens voorzien van
metaaldetectie, E-weging en inktjet-apparatuur om te coderen.
De Topseal-machine is in staat om op jaarbasis miljoenen cups
voor u af te vullen met het gewenste product.

Metaaldetectie
Inclusief Gresbo beschikt over een metaaldetector die vanaf een
diameter van 0,2 mm Ferro, Non-Ferro en RVS kan detecteren.

Gresbo, veelzijdig dienstverlener

Banderolleren

Magazijn: alles onder één dak
Een 3-tal banderolleer-machines maken onderdeel uit van ons machinepark. Hiermee kunnen cups voorzien worden van banderol
naar keuze binnen de mogelijkheden van de machine.

Coderen

We kunnen voor u opslag, voorraadbeheer en transport verzorgen.
Ons magazijn biedt volop ruimte voor de opslag van uw goederen.
Wij verzorgen desgewenst:
• opslag van pallets
• interne logistieke dienstverlening
• regionale distributie van pallets
• koeriersritten
In de huidige verpakkingsindustrie is het coderen van producten
van groot belang. Onze inktjet-apparatuur kan uw producten van
diverse coderingen (THT, product/lot codes etc.) voorzien.

Krimpen
Inclusief Gresbo beschikt over meerdere mogelijkheden om uw
producten te voorzien van krimpfolie.

Handmatig verpakken
Naast het machinaal afvullen kan Inclusief Gresbo u van dienst
zijn bij het handmatig food-producten verpakken of bewerken.
Ook dit kan in grote volumes.

Inclusief Gresbo, Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet
Telefoon 0341 – 274 200, www.gresbo.nl

Contact/Interesse
Heeft u vragen of wilt u eens van
gedachten wisselen over de mogelijkheden? Neem dan geheel
vrijblijvend contact op met Frits
Bosch, unitmanager van de afdeling Verpakken & Montage, tel.
0341 – 274 200.

