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VPK Group lanceert haar nieuw Europees merk fit2size® voor
Fanfold golfkartonverpakkingsoplossingen
VPK Group heeft haar fit2size® merk gelanceerd als antwoord op haar groeistrategie om
Fanfold golfkartonverpakkingen verder te ontwikkelen in Europa.
Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar e-commerce en logistieke verpakkingen,
heeft VPK Group een nieuw product gelanceerd op basis van de nieuwste Fanfold innovatie.
Hiermee zetten we ons streven om uitstekende duurzame verpakkingsoplossingen te leveren,
verder kracht bij.
De lancering van het fit2size® merk volgt op de installatie van een ultramoderne Universal
UniFold 220 lijn voor de productie van Fanfold golfkartonverpakkingen in Alizay (Frankrijk), die
in heel Europa geleverd zullen worden. De creatie van een sterk merk voor Fanfold onderstreept
de ambitie van de groep en haar geloof in de toekomst van Fanfold verpakkingsoplossingen.
fit2size® draagt bij aan de eliminatie van opvulmateriaal en scheidingsstukken en maakt het
mogelijk om golfkartonverpakkingen op maat te produceren, de stock keeping unit (SKU) te
verminderen en het manueel handlingproces te beperken.
Pierre Macharis, CEO van VPK Group,
licht de beslissing toe om fors te
investeren in een nieuwe productlijn:
"We willen dat onze toekomstige
golfkartonfabriek in Alizay een van de
meest duurzame in de markt is. Onze
fit2size® Fanfold vellen zullen gemaakt
worden van gerecycleerd papier
geproduceerd op basis van groene
energie in onze papierfabriek gelegen
in dezelfde circulaire hub in Alizay. We zijn ervan overtuigd dat onze Fanfold-oplossingen
daarom de groenste verpakkingsoplossing voor e-commerce en de logistieke sector zullen zijn.
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Fanfold is van nature een duurzaam product, door het elimineren van verspilde ruimte
tegengaat en leegtevulling in verpakkingsdozen."
Philippe Tran, Managing Director van VPK France, beschrijft hoe het merk tot stand kwam: "We
wilden een pan-Europees merk creëren dat een sterke verwantschap met de VPK-merkidentiteit
heeft in combinatie met een milieuvriendelijke uitstraling.
Hij voegt eraan toe: "Met de groei in e-commerce en het toenemende bewustzijn van de
consument over te grote dozen en verpakkingsafval, voldoet fit2size® aan deze eisen. Ons
Fanfold assortiment vervolledigt ons productaanbod voor alle e-fulfilment
verpakkingsbehoeften. Van het aanbrengen van scheurtape voor het gemakkelijk openen van
verpakkingen of dubbelzijdige tape voor e-commerce retourdozen. Maar ook het produceren
van geautomatiseerde bodemdekseldozen, merkdifferentiatie en verpakkingspersonalisatie
met onze HD flexo en digitale druktechnieken behoren tot de mogelijkheden."
De ontwikkeling van fit2size® in Alizay beantwoordt aan de Europese vraag naar Fanfold - vooral
in Frankrijk, waar het aanbod voor de klanten beperkt is en vaak in andere landen moet worden
aangekocht. Philippe Tran legt uit: "We richten ons ook op nabijgelegen landen zoals het
Verenigd Koninkrijk en de Benelux, waar VPK een sterke positie heeft in golfkartonverpakkingen.
Onze fabriek in Alizay is perfect gelegen om naar die landen te exporteren. Deze investering zal
de positie van VPK in Frankrijk en daarbuiten zeker versterken. Het is voorzien dat de Fanfold
activiteiten in november van dit jaar van start gaan."
Het Fanfold golfkarton wordt ingevoerd in op maat gemaakte 3D-pakket vormmachines - zoals
die ontwikkeld door Sparck Technologies, CMC Machinery, Packsize, Panotec of LCR Group om aan de behoeften van elke bestelling te voldoen.
Om fit2size® verder te ontwikkelen heeft VPK Fernando de Almeida aangesteld als Business
Development Director om de verkoop in heel Europa op te drijven. Hij vervoegt het bedrijf met
een schat aan ervaring in Fanfold producten en productieapparatuur.
Over Fanfold golfkarton
Fanfold golfkarton is een ononderbroken vel golfkarton dat wordt gevouwen en gesneden als
een accordeon. Fanfold kan in verschillende breedtes worden gemaakt om aan de exacte
specificaties van de klant te voldoen. De vouwen bevinden zich gewoonlijk om de 1.150 mm om
een maximale benutting van de vrachtwagens te bereiken tijdens het vervoer van de Fanfold
stapels, terwijl beschadiging van de stapel tijdens het transport wordt voorkomen. Het is een
ideale oplossing voor producten met ongewone lengtes en vormen, omdat het producenten van
producten met meerdere afmetingen een uniek alternatief biedt voor het gebruik van meerdere
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maten. Fanfold wordt gebruikt op volautomatische machines, typisch voor e-commerce, die
meer dan 1.000 dozen per uur kunnen produceren. Fanfold kan ook ingezet worden op machines
met een lagere input en met manuele opbouw van de doos of wikkel, vaak gebruikt voor
meubelen, aluminium, buizen of metaalbouw.
Over VPK Group
De Belgische private VPK Group produceert gerecycleerd papier, golfkartonverpakkingen,
massiefkartonverpakkingen en hulzen. VPK is sterk aanwezig in Frankrijk met twee
papierfabrieken, negen golfkartonsites en één hulzenfabriek. Naast VPK Packaging omvat het
algemene merkenportfolio van VPK Group Corex voor de productie van hulzenkarton en kokers,
Smart Packaging Solutions voor de productie van massiefkartonverpakkingen en Aquila voor de
productie van golfkartonplaten. Met meer dan 6.500 medewerkers verspreid over 70 locaties in
20 landen realiseert de groep een omzet van € 1,8 miljard. Meer informatie over onze
activiteiten op www.vpkgroup.com.
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