
Sinds 1926

Een complete familie verpakkingen



Koemans Verpakkingen is al sinds 1926 actief in industriële 

verpakkingsmaterialen.  Als familiebedrijf staat Koemans Verpakkingen 

voor toewijding, expertise, stabiliteit, integriteit en persoonlijke service.

Hierdoor zijn we uitgegroeid tot een internationaal bekende

onderneming waar we trots op kunnen zijn. 

Professionele advisering en een intensieve samenwerking met

onze klanten staan bij Koemans Verpakkingen voorop. Het gaat

ons uiteindelijk om de optimale bescherming van úw producten.

Hiervoor bieden wij een compleet assortiment standaard producten

en leveren daarnaast vrijwel alles op maat, exact volgens uw wensen.

Producten van absolute topkwaliteit voor blijvend scherpe prijzen. 

Om ook na 85 jaar succesvol te blijven presteren en verder

te groeien is meer nodig dan alleen ervaring. Wij anticiperen dan 

ook continu op technische innovaties en ontwikkelingen in de markt.  

Dat doen wij met veel plezier... het zit immers in ons bloed!

Zo zullen wij steeds de beste oplossingen blijven bieden 

voor al uw verpakkingsvraagstukken.  

Frank en John Koemans

Directie

Sinds 1926

Al meer dan 85 jaar ervaring!

Een echt familiebedrijf, 
gericht op 100% tevredenheid



Ons eigen merk:
Rhino Tape® en Rhino Pack®

www.koemansverpakkingen.nl

Ons standaard assortiment biedt al een zeer 

groot scala aan mogelijkheden voor de meest

uiteenlopende verpakkingsvraagstukken. 

Zit de oplossing voor uw specifieke vraag er 

niet bij? Dan creëren wij een product volledig 

op maat, eventueel compleet met bedrukking 

volgens uw wensen.

Of het nu gaat om wikkelfolie, bedrukte tape,

bijzondere hoekprofielen of vulsystemen; 

geen vraag is te specifiek voor Koemans 

Verpakkingen. Wij verwelkomen de uitdaging 

om voor u de beste oplossing te vinden.

Koemans Verpakkingen heeft een eigen lijn 

hoogwaardige tape (Rhino Tape®) en kwalitatieve 

foamproducten (Rhino Pack®). We zijn trots op 

deze toevoeging aan ons assortiment.

Dé specialist zijn op het vlak van 

industriële verpakkingsmaterialen. 

Met de gedrevenheid en betrokkenheid

van een écht familiebedrijf. Waar 

vakmanschap, klantgericht denken,

vertrouwen en een uitstekende service

hoog in het vaandel staan.

Dat is ons streven in een notendop.

Missie

Een complete familie verpakkingen

Standaard of
volledig op maat
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Folies, Zakken, Hoezen & VellenWikkelfolie

Koemans Verpakkingen levert alle soorten PE verpakkingen: 

LDPE, HDPE, MDPE. Al onze PE producten zijn zowel los als 

aan de rol leverbaar in elke gewenste uitvoering.

Of het nu gaat om krimphoezen, s-hoezen, tophoezen,

topvellen, buisfolie, kratzakken, vlakfolie, krimpfolie of 

bedrukte afvalzakken: vrijwel alles is mogelijk!

www.koemansverpakkingen.nl

Met de wikkelfolie van Koemans Verpakkingen 

kiest u voor de beste kwaliteit. Alle voorkomende 

soorten zijn uit voorraad leverbaar in hand- en 

machinerollen: castfilm, mini-stretch, gatenfolie, 

geblazen- en pre-stretch wikkelfolie.

Op maat gemaakte wikkelfolie behoort eveneens 

tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld voor horizon-

taal wikkelen. Naast transparant zijn wit, blauw en 

zwart uit voorraad leverbaar. Andere kleuren zijn 

op aanvraag leverbaar.



TapesLuchtkussenfolie, Foam & RhinoPack®

RhinoPack®

Koemans Verpakkingen levert alle voor-

komende soorten verpakkingstapes uit

voorraad in een groot aantal formaten.

Wij zijn specialist in bedrukte tapes, die

uw zending herkenbaar maken en een

persoonlijk karakter geven aan uw

verpakking. 

Rhino Tape® is een bijzonder hoog-

waardige verpakkingstape met een 

speciale high tack belijming. Naast de 

sterke kwaliteit is de Rhino Tape® 

ook milieuvriendelijk. 

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht 

voor al uw technische tapes, zoals 

o.a. strapping tape, masking tape, 

foam tape, dubbelzijdig tape, duct tape, 

linnen tape, filament tape en papieren

plakband.

Koemans Verpakkingen levert luchtkussenfolie 

en foam voor elke specifieke toepassing. Lucht-

kussenfolie en foam zijn te lamineren met elkaar,

papier en aluminium en kan ook in anti-statische 

uitvoering geleverd worden. Onze luchtkussen-

folie en foam zijn elastisch en scheurbestendig.

Verkrijgbaar in rollen, vellen, hoezen, zakken

en hulzen. 

Voor de allerbeste bescherming van uw product 

adviseren wij u onze Rhino Pack®.

White Rhino is een luchtkussenfolie 

gelamineerd met foam en 15 micron HDPE.  

Black Rhino is foam gelamineerd met 15 micron 

HDPE en voorzien van microperforatie.

www.koemansverpakkingen.nl



Vullen, fixeren, bufferen en beschermen.

Waar ter wereld uw producten ook naar toe 

gaan, ze moeten tijdens het transport perfect 

beschermd zijn. Het juiste vulmateriaal is

daarvoor essentieel.

Met Snow® (chips), diverse soorten luchtzakjes,

papier en 2-componentenschuim hebben wij 

altijd de ideale oplossing in huis. 

Wij adviseren u graag over complete vul- 

systemen die afgestemd zijn op uw product 

en uw workflow.

Onze machines zijn zeer gebruiksvriendelijk, 

perfect te integreren en robuust. Een demo 

ter plaatse verzorgen we met alle plezier. 

Desgewenst worden machines kosteloos 

en onder volledige garantie ter beschikking 

gesteld.

Industriële enveloppen, waaronder luchtkussen-

enveloppen, transmailers en paklijst- of factuur-

enveloppen zijn in vele formaten en uitvoeringen 

verkrijgbaar. Naast blanco enveloppen kunt u 

kiezen voor een bedrukking.

De welbekende gripzakjes zijn voorzien van 

een ponsgaatje zodat u ze makkelijk kunt 

ophangen. Wij kunnen deze zakjes ook voorzien 

van een beschrijfbaar vlak of een specifieke

bedrukking.

Koemans Verpakkingen heeft etiketten in 

diverse uitvoeringen. Wij leveren het juiste 

formaat op de gewenste drager.

Vulmaterialen & Vulsystemen Enveloppen, Gripzakken & Etiketten

www.koemansverpakkingen.nl
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Karton & Papier

Karton en papier zijn veelzijdige verpakkingsmaterialen. 

Koemans Verpakkingen levert dan ook diverse soorten 

karton plano of op rol: palletplaten, grijsboard, rollen 

golfkarton, etc.

U kunt bij ons ook terecht voor een uitgebreid aanbod 

van kartonnen dozen. Van de kleinste vouwdoos tot de 

grootste palletdoos. Als uw voorkeur uitgaat naar maat-

werk,  geven we graag gepast advies. Alle dozen zijn 

verkrijgbaar in de door u gewenste afmetingen en 

kwaliteit zoals massief karton, enkele golf of dubbele 

golf. En uiteraard volledig naar wens te bedrukken.

Naast karton levert Koemans Verpakkingen 

vele soorten papier zoals: anti-slipvellen, 

natronkraft, bruinpak, courantdruk, zijde-

vloei, oliepapier, ersatz, bitumenpapier en 

pakpapier.

Hoekprofielen

Hoekprofielen van karton en foam kunnen in diverse

uitvoeringen en op elke door u gewenste lengte geleverd 

worden. De keuze in formaat en materiaal is groot.

De kartonnen hoekprofielen bieden bescherming tegen 

beschadiging van hoeken en randen. Daarnaast zorgen 

ze voor een goede palletstabilisatie. Onze ALU gecoate 

hoekprofielen zijn ook geschikt voor natte en vochtige 

omstandigheden, zoals in koel- en vriescellen.  

Hoekprofielen kunnen worden bedrukt en worden des-

gewenst geleverd met dubbelzijdig klevend tape of 

een PP hotmelt belijming.

Foamprofielen worden vooral gebruikt 

voor het beschermen van kanten, randen 

en hoeken van kwetsbare producten.www.koemansverpakkingen.nl



Machines

Koemans Verpakkingen levert niet alleen alle 

toebehoren maar biedt u ook een breed scala 

aan verpakkingsmachines. Wikkelmachines, 

dozensluiters, omsnoeringsmachines, karton- 

recyclers, snijapparaten of krimptunnels: de 

juiste keuze is afhankelijk van de benodigde 

capaciteit en gewenste mogelijkheden. 

Wij adviseren u graag welke machine voor uw 

specifieke workflow het meest geschikt is.

Voor service en onderhoud van de diverse

merken machines kunt u ook bij ons terecht.

Omsnoeringsband & Diversen

Voor het omsnoeren en bundelen met band heeft 

Koemans Verpakkingen diverse mogelijkheden. 

De keuze van het juiste band hangt sterk af van 

de toepassing en de beschikbare apparatuur. Zo 

leveren wij onder andere polypropyleen band, 

polyester band en staalband. Desgewenst ook 

bedrukt leverbaar.

In ons uitgebreide assortiment vindt u onder 

‘diversen’ ook touw, palletstretch-band, Polyole-

fine folies, Big bags,  afzetlint, houtwol, elastiek, 

wikkelnet, pakdekens, jute doek, PP geweven 

zakken, foamboxen, tyraps, zweef-

verpakkingen en verzendkokers.

www.koemansverpakkingen.nl
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