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Duurzaamheid, dat is de toekomst. Zowel
voor ons als voor jou. Certis Benelux wil
meedraaien in de circulaire economie.
En dat liefst samen met jou.

www.certis.be
www.certis.nl

Hoe we dat waarmaken? Door in te
zetten op innovatie en kwaliteit. Zo
werken onze wikkelmachines zo efficiënt
mogelijk en wordt nooit meer folie gebruikt dan nodig.

Ook jij kan het
verschil maken

Daarnaast gaan we voor een langetermijnsamenwerking. We ontzorgen jou
als klant en helpen jou vandaag met de
uitdagingen van morgen. Daar gaan we
ver in. Klanten kunnen rekenen op de full
package.

Hierbij helpen we je graag.
Vragen? Contacteer ons.

Met een hart voor onze klanten,
een gegronde expertise en een
focus op innovatie en duurzaamheid
pakken we de toekomst echt in.

Onze specialiteiten
Wikkelen

Omsnoeren

Bij Certis Benelux pakken we de toekomst in.
Letterlijk.
We zijn specialist in de industriële
verpakkingssystemen van morgen en
een partner op lange termijn voor alle
soorten bevestigingsmateriaal en eindverpakking. We geven advies, leveren
alle materialen en realiseren totaalprojecten. De beste service? Da’s voor
ons niet ingewikkeld.

Hoe? Door te reduceren en te
recycleren. Daarmee begint het.

Certis Benelux staat synoniem voor
teamwork. Certis Benelux, dat zijn
gemotiveerde mensen, experts in hun vak,
die samen het verschil maken.

Ontdek duurzamere
wikkelfolie

Nagelen & nieten

Lijmen

Waarom biodegradeerbaar?

Even uitpakken met de voordelen

Bij Certis Benelux denken we aan de natuur
en bieden we recycleerbare wikkelfolie aan.
Dat is de basis.

100% recycleerbaar
Al onze wikkelfolie is recycleerbaar dus ook onze
CertiStretch Ultra Green. Om er ook effectief voor
te zorgen dat deze bij het juiste afval belandt, wijzen
we Vlaamse bedrijven graag de weg naar de beste
inzameling. We helpen hen ook met gericht advies
om de recyclage van folie zo goed mogelijk aan te
pakken.

Maar soms volstaat dit niet. Er kan steeds
afval aan de recyclagestroom ontsnappen en in de
natuur belanden. Dat is niet ok. Om dit te vermijden,
gingen we op zoek naar een wikkelfolie die op een
natuurlijke manier afbreekt.

Biodegradeerbare
wikkelfolie
Bij Certis Benelux nemen we innovatie
en duurzaamheid ernstig. Ons team van
experts en techniekers zijn gespecialiseerde mensen, die dag in dag uit, het beste
van zichzelf geven, op zoek naar betere
oplossingen. We lanceren dan ook als
eerste in de Benelux biodegradeerbare
wikkelfolie.

Bio-afbreekbaar
CertiStretch Ultra Green is, net als gewone wikkelfolie, gebaseerd op polyethyleen (PE). Er is
echter één klein maar doorslaggevend verschil.
Door toevoeging van een additief breekt de folie af
zonder microplastic achter te laten in de natuur. Dit
proces wordt versneld bij contact met licht, vocht
en micro-organismen.

Dezelfde kwaliteit
Kwaliteit blijft vooropstaan. Daar sluiten we geen
compromissen over. En dat hoef jij ook niet te
doen. CertiStretch Ultra Green is even rekbaar en
sterk als gewone folie maar bewijst dat duurzaamheid en kwaliteit hand in hand kunnen gaan.

CertiStretch
Ultra Green

Nieuw!

