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Met de Europese wetgeving als vertrekpunt, ontwikkelt ANL Packaging op maat gemaakte verpakkingsoplossingen die future proof  
zijn. We werken met monomaterialen die gemakkelijk gerecycleerd kunnen worden en proberen het gebruik van additieven die het 
recycling proces negatief  kunnen beïnvloeden te beperken. Onze ontwerpen zijn zo vormgegeven dat de sterkte zoveel mogelijk 
voortkomt uit het design en niet louter uit materiaaleigenschappen. Hierdoor kunnen we dezelfde mechanische eigenschappen 
bereiken met minder materiaalgebruik. 
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ANL Packaging  
is dicht bij de klant, 
in heel Europa
ANL Packaging ontwikkelt en produceert al meer dan een halve eeuw  
kunststof  verpakkingen die voldoen aan de steeds hogere verwachtingen  
en eisen van zowel consumenten als producenten. Onze maatwerk  
oplossingen zorgen ervoor dat u uw eindproducten in een onberispelijke staat 
kunt afleveren bij uw eindklant of  consument, in een verpakking die voldoet 
aan de strengste normen op het vlak van productbescherming, design,  
kwaliteit én duurzaamheid.



Gedreven door 
innovatie en  
nieuwe trends

ANL Packaging ontwikkelt  
thermovorm verpakkingen voor

Van schets tot en met 
afgewerkt product Dienstverlening

Meer dan 55 jaar  
knowhow en ervaring 

CONCEPTFASE

Op basis van uw briefing 
worden de eerste 2D- of  
3D-tekeningen gemaakt.  
U krijgt meteen een realis-
tische voorstelling van uw 
verpakking zoals ze er finaal 
zal uitzien.

TOOLING

Een goedgekeurde concept-
tekening is de basis voor het 
ontwerp van de matrijs. Zowel 
het prototype als het afgewerkte 
gereedschap worden in huis 
bij ANL Packaging vervaar-
digd. Daardoor hebben we het 
ontwikkelingsproces volledig 
onder controle en kunnen we 
bijsturen waar nodig.

EXTRUSIE

ANL Packaging beschikt 
over een eigen extrusie- 
afdeling voor de productie 
van de kunststofvellen, 
waaruit later uw verpakking 
gevormd zal worden. Hier 
worden o.a. de kleur, de 
transparantie, de afwerking 
en andere fysische eigen-
schappen van uw eindpro-
duct bepaald.

RECYCLAGE

Productieresten van 
het omvormproces 
worden intern in ons 
bedrijf  gerecycleerd en 
maximaal hergebruikt.

THERMOVORMEN

Tijdens het eigenlijke 
productieproces wordt 
de kunststof  verwarmd 
en met behulp van de 
matrijs omgevormd 
tot uw verpakking op 
maat.

Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van een nieuwe verpakking is in de eerste 
plaats de concrete behoefte van onze klanten. Daarnaast gaan we ook proactief  op 
zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen. We houden als het ware ons vizier continu 
gericht op de Europese markt en laten ons leiden door:

_ De gewijzigde behoeften en verwachtingen van consumenten
_ Feedback van onze klanten
_ Nieuwe technologische ontwikkelingen in de kunststofwereld
_ Algemene trends in de verpakkingswereld
_ Specifieke trends in verpakkingen per doelgroep of  per sector

Het resultaat van onze proactieve aanpak weerspiegelt zich in een uitgebreid gamma 
van standaard verpakkingsproducten, die zich in de eerste plaats kenmerken door een 
prima prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast kunnen we u met 4 ‘state-of-the-art’ eigen 
productlijnen het neusje van de zalm op het vlak van innovatie bieden. 

ONZE DIENSTVERLENING STOPT NIET BIJ DE 
PRODUCTIE VAN UW VERPAKKING

_ Bij ANL Packaging staat een ‘dedicated team’ voor 
u klaar. Zij helpen u niet alleen bij het ontwerp van 
uw verpakking op maat, maar ook bij het industrieel 
inzetten van uw verpakking in uw productie- of  logistiek 
proces.

_ Via een online platform hebt u directe toegang tot uw 
eigen orderportefeuille.

_ U kiest zelf  uw wijze van omverpakken (kooien/dozen).
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CO-CREATIE

Uw verpakkingsuitdaging is ook die van ons. Uw product,  
uw productieomgeving en uw branding zijn onze leidraad. Alle  
processtappen in de ontwikkeling van uw verpakking worden in 
eigen huis, bij ANL Packaging, doorlopen. Van eerste ontwerps-
chets tot en met de ontwikkeling en productie van de matrijs én 
uiteraard ook het thermovormen van uw verpakking op maat. Het 
gebeurt allemaal in onze eigen vestigingen in België, Frankrijk en 
Polen en door onze eigen medewerkers.

CONFISERIE
Binnen het domein van de  
verpakkingen voor voedingswaren heeft  
ANL Packaging een bijzondere expertise 
opgebouwd in het ontwikkelen van  
verpakkingstrays voor pralines,  
chocolade en koekjes. Design en  
afwerking, geheel volgens uw wensen, 
spelen hier een doorslaggevende rol.

VOEDING
In ons standaard gamma vindt u een 
zeer ruim aanbod van verpakkingen 
voor vlees en vis, groenten en fruit, kant-
en-klare gerechten, zuivel, patisserie en 
salades. Hebt u specifieke wensen of  
uitdagingen? Dan ontwikkelen we graag 
een verpakking op maat, samen met u 
en exclusief  voor u.

NON-FOOD
Elke sector heeft specifieke verpakkings-
behoeften, hetzij op het vlak van pro-
ductbescherming tijdens het transport, 
hetzij voor branding en verkooponder-
steunende doeleinden. ANL Packaging 
heeft de knowhow én ervaring in huis 
om samen met u de meest geschikte 
oplossing te ontwikkelen.

ANL Packaging heeft 3 productievestigingen in Europa: 
Wellen (HQ, België), Cahors (Frankrijk) en Dąbrowa 
Górnicza (Polen). Hierdoor kunnen we niet alleen gans 
Europa op een snelle en logistiek efficiënte manier bele-
veren, we kunnen onze klanten ook een gegarandeerde 
productiecapaciteit bieden. Elke productiematrijs is 
immers inzetbaar in elke van de 3 vestigingen.

ANL PACKAGING  
PRODUCEERT JAARLIJKS:

_ 400 concepttekeningen voor 
nieuwe verpakkingen

_ 360 prototypematrijzen
_ 260 productiematrijzen
_ 1 miljard stuks verpakkingen

Onze continue inspanningen voor 
procesverbeteringen en voor de verdere 
ontwikkeling van onze producten ver-
talen zich in een ISO 9001 en BRC/
IoP-certificering.

ANL PACKAGING

4 ‘STATE-OF-THE-ART’  
EIGEN PRODUCTLIJNEN

PIRAMYD®

Luxe retailverpakking met 
optimale productfacing.

PEELPAQ®

Sealtray met easy opening 
en hersluiting die uit 
minder materiaal verkregen 
wordt dan de traditionele 
bodem-deksel combinatie. 

VISIOPAQ®

Innovatief  MAP concept 
dat uit 2 op maat gemaakte 
delen bestaat (bodem & 
deksel) die met elkaar 
verbonden worden door 
middel van een papieren 
sealring.

LOQPAQ®

Multifunctionele hybride 
verpakking (combinatie 
karton/plastic) die zonder 
extra hulpmiddelen stevig 
gesloten blijft wanneer de 
verpakking gevuld is. 

Uw kwaliteit, onze focus
Elke stap in het ontwikkelings- en productieproces gebeurt in huis bij ANL Packaging:


