Industrieelen speciaal papier
Papier met en zonder VCI

Industrieel- en speciaal papier van MetPro
Gecoat en gelamineerd – het juiste papier voor iedere toepassing
Papier is er in verschillende vormen en afmetingen – daardoor hebben wij het juiste papier voor iedere
individuele toepassing!
Verpakkingspapier met of zonder corrosie bescherming moet voldoen aan een grote hoeveelheid eisen. Daarvoor biedt MetPro
een geschikte verpakkingsoplossing. Te gebruiken in de meest uiteenlopende bedrijfsprocessen en exact afgestemd op de te
verpakken goederen.

MetPro Kraft Union paper©
Verpakkingspapier versterkt met bitumen 		
		
n

Bekend als dubbel Kraft papier of met bitumen
versterkt pakpapier		

n

Optimaal inzetbaar als een waterdichte liner voor
pallets en kisten

n

Leverbaar op rol of als vellen			

n

120 tot 210 g/m²

MetPro Self Seal Kraft paper©
Zelfsluitend Kraftpapier
n

De zelfsluitende eigenschappen creëren een
optimale bescherming rondom het stukgoed

n

Kleeft alleen aan zichzelf en te verwijderen zonder
residu achter te laten

n

Te bedrukken met 1 of 2 kleuren, bijvoorbeeld
voor bedrijfslogo’s

n

Leverbaar in 70 - 100 g/m²

MetPro Corrugated VCI board©
Golfkarton met VCI
n

Eenzijdige papierlaag, kan op maat worden
gesneden voor verscheidene vormen

n

VCI behandeling mogelijk aan 1 of beide zijden

n

Optimaal voor het verpakken en beschermen van 		
staal, messing, vertind blik, aluminium, nikkel en 		
gietijzer

n

Leverbaar op rol of vellen

n

Beschikbaar met papierlaag aan 1 of beide zijden

MetPro Corrugated Cushion board SK©
Zelfklevend golfkarton
n

Hecht alleen aan zichzelf

n

Golfkarton met hoge treksterkte, 265 g/m²

n

Stabiele golf voor optimale product bescherming

n

Ideaal voor verzendverpakkingen en postorders

n

Leverbaar op rol of vellen

MetPro Fabric Reinforced paper©
Geweven Polypropyleen versterkt papier laminaat
n

High performance export liner, vooral geschikt voor
het verpakken van staalrollen of exportverpakking

n

Leverbaar in vele grammaturen en sterktes

n

Waterdicht, op wens met VCI behandeling
beschikbaar

n

Leverbaar op rol

n

Leverbaar in 150 - 190 g/m²

MetPro Waxed paper©
Gewaxt technisch papier
n

Door zijn vet- en olie bestendigheid is dit papier
ideaal voor de technische industrie

n

Ook beschikbaar met VCI behandeling en wax
laag aan 1 zijde als extra vochtigheidsbarrière

n

Leverbaar op rol of vellen

n

Leverbaar in 50 - 105 g/m²

MetPro Kraft paper extra©
Extra versterkt waterdicht papier laminaat
n

Ideaal voor exportverpakkingen, waarbij sterkte

n

Op verzoek zijn versterkingen in 1 of 2 richtingen

voorop staat
mogelijk
n

Waterdicht en extreem scheurbestendig

n

Leverbaar in 145 - 230 g/m²

Op maat gemaakte high performance verpakkingen van MetPro
Onze specialiteiten voor u transport
MetPro Flexicrepe©
Glasvezel versterkt crêpe papier laminaat
n

Door de glasvezelversterking optimaal voor het
inwikkelen van stalen delen

n

Gelamineerd crêpe papier met in 2 richtingen
gekruiste glasvezels

n

Sterk en extreem flexibel

n

Past zich uitstekend aan de vorm van de goederen aan

Metpro Waxcrepe©
Gewaxt, crêpe Kraft papier
n

De ideale bescherming voor bijvoorbeeld rollen

n

Waterdicht, met een hoge treksterkte

n

In verbinding met wikkelmachines inzetbaar

n

Op verzoek met VCI behandeling

n

In rollen, tot 1.500 mm breedte beschikbaar

draad of voor in de bandstaal industrie

MetPro Durable©
Versterkt papier Polyethyleen laminaat
n

Speciaal ontwikkeld voor het wikkelen van blik of

n

Leverbaar met versterkingen in 1 of 2 richtingen

n

Gekleurd of ongekleurd

n

Met en zonder VCI behandeling

n

1 of 2 kleurig te bedrukken

n

Leverbaar in 115 - 155 g/m²

staalblik producten		

MetPro Jute©
Bitumen gelamineerd gecacheerd papier met jute
n

High performance export verpakking voor
spoorwegtransport, liner voor kisten of voor granulaat

n

Leverbaar op rol of vellen

n

Ook zonder papier laminaat beschikbaar

n

Jute met drager papier, 375 g/m²

MetPro verpakkingen presteren waar het noodzakelijk is
Goederen onderweg en in opslag benodigen bescherming. MetPro producten bieden
gemak en economische voordelen
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+
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+

+
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MetPro industriële- en speciale papieren bieden veilige
bescherming tegen transportschade en roest
Ontdek een nieuwe dimensie van papier

MetPro industriële- en speciale papieren
MetPro verpakkings papieren voldoen aan alle wettelijke eisen
Alle productie faciliteiten zijn gecertificeerd volgen ISO 9001:2008.

ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

MetPro Verpackungs-Service GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
D-71701 Schwieberdingen
für den Geltungsbereich
Beschaffung, Fertigung und Vertrieb von Exportverpackung,
Korrosionschutz, CLIMAverpackungen aus Aluminium
CTX VCI Papier, Trockenmittel, VCI Folien und Beutel
ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.
Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70007586
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2008
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung
mit dem Hauptzertifikat bis 2014-08-26
Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 20760/06 TMS

München, 2012-01-24
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MetPro Group North America
4831 W. Grand River Avenue
Howell, MI 48855, USA
Phone: +1-517-586-0011
Fax: +1-517-586-0014
www.metprogroup.com
MetPro Ireland
Clash Industrial Estate
Tralee, County Kerry, Ireland
Phone: +353-66-718-1055
Fax: +353-66-718-1172
www.metprogroup.com
MetPro UK
24 Baronald Street
G73 1AF Rutherglen, Glasgow, UK
Phone: +44-141-613-1869
Fax: +44-141-647-6999
www.metprogroup.com
MetPro France
15 rue Jean Zay
69800 Saint Priest, France
Phone: +33-472-09-1118
Fax: +33-472-22-3697
www.metprogroup.com

MetPro Africa
MetPro Technology Africa (PTY) Ltd.
Plot 128 Vaalview
Corner Fred Droste & Hunts Avenue
Vanderbijlpark
Gauteng, 1911, South Africa
Phone: +27-16-987-1640
Fax: +27-86-510-7764
www.metprogroup.com
MetPro India
India MetPro Products (P) Ltd.
205-206, M.I.E., Part-1
Bahadurgarh - 124507
Haryana, India
Phone: +91-12-7664-5733
Fax: +91-11-6617-3649
www.metprogroup.com
MetPro Guangdong
Double Crown VCI (Hui Zhou) Co., Ltd.
Hong Ming West Road, Shiwan Town
Boluo County, Huizhou City, China
Phone: +86-752-691-0052
Fax: +86-752-691-0005
www.metpro-cn.com

MetPro Germany Stuttgart
Robert-Bosch-Straße 17
71701 Schwieberdingen, Germany
Phone: +49-7150-924-830
Fax: +49-7150-924-8380
info@metpro.de
www.metpro.de

MetPro Shanghai
Shanghai San Tai Wrapper Co., Ltd.
No. 1998, Qian Ming East Road
Fengjing Industrial Park
Jinshan Dist., Shanghai City, China 201501
Phone: +86-21-6735-6580
Fax: +86-21-6735-6596
www.metpro-cn.com

MetPro Germany Leipzig
An der Linde 21
04838 Jesewitz-Groitzsch, Germany
Phone: +49-3423-6883-0
Fax: +49-3423-602-296
info@metpro.de
www.metpro.de

MetPro Taiwan
7F., No.649-3, Zhongzheng Rd.
Xinzhuang Dist.
New Taipei City, Taiwan
Phone: +886-2-2907-2228
Fax: +886-2-2907-6878
www.metprogroup.com

MetPro Netherlands
Knieberglaan 21
6373 XT Landgraaf
Phone: +49 (0) 7150-92483-0
Mobile: +31 (6) 44224313
www.metpro-nl.com

