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Smart Packaging Solutions ontwikkelt innova-
tieve en duurzame kartonverpakkingen voor de 
distributie van vlees, gevogelte, groente, fruit, 
vis, bloemen en allerlei andere producten. Het te 
bedrukken materiaal is 600 tot 1200 grams mas-
sief karton. “Dat is niet het makkelijkste materi-
aal om in offset te bedrukken”, zo legt Hopstaken 
uit. “Waarom we dan toch voor deze technologie 
kiezen? Omdat onderscheidende verpakkingen 
steeds belangrijker worden en onze klanten 
steeds creatiever. Offsetdruk levert dan simpel-
weg de beste resultaten. We hebben bewust voor 
een vijfde kleur gekozen zodat we bijvoorbeeld 
ook bepaalde tinten blauw of fel oranje kunnen 
drukken; kleuren die niet te benaderen zijn 
in full colour. Dat biedt designers weer extra 
mogelijkheden.” Hij voegt toe: “Onze vestiging in 

Loenen heeft daarnaast flexopersen staan, voor 
verpakkingen die vragen om een budgetvriende-
lijker alternatief.”

Kwaliteit en innovatie
De onderneming zet sterk in op kwaliteitsbe-
waking en innovatie. Hopstaken: “We hebben 
binnen de groep een vestiging waar massief 
karton vervaardigd wordt. Dankzij de geavan-
ceerde productietechnieken is ons massief karton 
beperkt in dikte. Dat zorgt voor een kosteneffi-
ciënt logistiek proces met een vlotte verwerking, 
opslag en distributie. Verder beschikken we over 
een laboratorium waar een team van specialis-
ten constant nieuwe verpakkingsconstructies 
ontwikkelt en de productiekwaliteit van het 
karton van nabij opvolgt. In samenspraak met 

Bij Smart Packaging Solutions in het Belgische Meer, net over de grens met Nederland, is 

recent een 5-kleuren Heidelberg Speedmaster XL 162 met lak geplaatst ter vervanging van 

een andere machine. Plant Manager Marc Hopstaken over de investering: “We hebben 

op twee verschillende momenten uitgebreide testen gedaan bij twee persenleveranciers. 

Daaruit kwam duidelijk naar voren dat Heidelberg het beste presteerde. De testen met het 

bedrukken van ons zwaar materiaal verliepen daar perfect.”

Sterk in massief 
karton
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de klant maken we ook verpakkingsmodules op 
maat. We hebben een eigen designafdeling om 
alle mogelijke verpakkingsvormen te ontwikke-
len. Dankzij de geringe dikte is het materiaal vrij 
soepel en dat verbreedt de mogelijkheden voor 
eigen ontwerpen.”

“Onze massief kartonnen verpakkingen – die 
meestal een secundaire verpakking zijn –  
worden geproduceerd volgens alle reglemen-
teringen inzake voedselveiligheid en hygiëne; 
we zijn BRC gecertificeerd”, aldus Hopstaken. 

“Het garandeert een veilige verpakking van alle 
voedingswaren – vers, gekoeld of diepgevroren. 
Verder heeft massief karton een maximale stijf-
heid die ervoor zorgt dat de producten optimaal 
beschermd blijven. Massief karton kan verder 
beter tegen vocht en neemt ook minder vocht 
uit de ruimte op. De hoge vochtbestendigheid 
maakt massief karton bijzonder geschikt voor de 
opslag en het vervoer van goederen in koelcellen 
of diepvriesruimtes. Bij contact met insijpelend 
vocht blijft het karton zijn textuur behouden 
zonder week te worden. Bovendien is het materi-
aal vervaardigd uit gerecycleerd materiaal: oud 
papier. Respect voor mens en milieu is, samen 
met een sterke klantenfocus en constante inno-
vatiedrang, een belangrijke pijler binnen onze 
onderneming.”

Prinect
De pers is met Prinect Integration Manager 
en Prinect Pressroom Manager gekoppeld in 
de workflow. Drukwerkvoorbereider Thomas 
Mermans daarover: “Een heel betrouwbaar 
systeem. De kleurinstellingen worden vanuit 
de prepress doorgestuurd. In 95% van de geval-
len zijn we direct op kleur en dat scheelt aan-
zienlijk in tijd. Op de oude pers waren we 15 
tot 20 minuten bezig met instellen. Dat kostte 
bovendien een half pallet aan karton, zo’n 400 
tot 500 vel. Nu zijn we vaak met 50 vel al klaar. 
Ook op de inschiet besparen we dus fors. Dat past 
uitstekend bij onze duurzaamheidsvisie. Dankzij 
de volledig automatische plaatwissel is ook het 
omstellen naar een nieuwe job snel en efficiënt 
uit te voeren. Verder zijn de uitgebreide voorin-
stellingen via Heidelberg Intellistart echt ideaal.”

XL 162: krachtpatser
Hopstaken: “We drukken hier zowel kleinere 
runs van 2000 vel als grote oplagen tot 100.000 
vel. Zelfs met karton van 750 tot 800 grams  

halen we op de nieuwe Speedmaster XL 162  
snelheden van zo’n 13.000 vel per uur. Bij  
hogere gramsgewichten halen we nog altijd  
snelheden van rond de 9000.”

Naast snelheid noemt Hopstaken de druk-
kwaliteit (“De machine drukt scherper uit”)  
en de aanvoer en de stabiliteit als grote voor - 
delen van de XL 162. “Het vellentransport is  
echt enorm stabiel; veel stabieler dan op de 
vorige pers. De Speedmaster is ook echt een 
robuuste machine. Dat blijkt alleen al uit het 
gewicht. Deze pers weegt 170 tot 180 ton tegen 
130 ton van zijn voorganger.”
 

Smart Packaging Solutions is sinds 2008 onderdeel  

van de VPK Packaging Group nv. Deze groep is sinds 1935 

uitgegroeid tot een wereldwijde referentie in kartonnen 

verpakkingen en gerecycleerd papier. Met een sterke lokale 

verankering in een 47-tal productiesites in 16 landen biedt 

VPK klanten een divers en duurzaam productengamma aan: 

van oplossingen op maat voor golfkarton en massief karton 

verpakkingen tot hulzen/kokers en hoekbeschermers. 

Bij Smart Packaging Solutions werken in totaal zo’n 450 

mensen. Het bedrijf heeft productielocaties in Meer,  

Loenen en Oudegem. Massief karton wordt wereldwijd 

steeds populairder. Naast traditionele markten als België, 

Nederland, Duitsland, Frankrijk, de UK en Ierland, is  

de onderneming actief in Noorwegen, Denemarken,  

Zweden, IJsland, Rusland, Polen, Spanje en Italië. Ook 

buiten Europa is er voet aan de grond met activiteiten in 

o.a. Japan, Noord- en Zuid-Amerika en Egypte. 

13.000 
vel per uur,  
zelfs met 800  
grams karton




