
Maatverpakkingen en
technische schuimdelen



Momapack is gespecialiseerd in het ontwerpen 
van maatverpakkingen in onder andere 
polyethyleen- en polyurethaanschuimen. 
Van deze schuimen ontwerpen wij voornamelijk 
schokabsorberende endcaps, interieurs voor 
koffers & dozen en akoestische delen. 

Onze open- en geslotencellige schuimen zijn:
• Schokabsorberend
• Akoestisch
• Vlam dovend/vertragend
• Geleidend
• Antistatische
• Van hoge presentatiewaarde

Schokabsorberende en 
technische schuimen



Momapack werkt samen met meerdere 
binnen- en buitenlandse kofferproducenten. 
Op deze manier kunnen wij altijd een koffer 
aanbieden die aan uw wensen en eisen 
voldoet. Naast een breed assortiment in 
standaard koffers kunnen wij ook koffers 
geheel op maat aanbieden. 

De koffers die wij onder andere 
aanbieden zijn:
• Presentatiekoffers & etuis
• Flightcases
• Kunststof koffers
• SKB outdoor koffers
• Aluminium koffers

Een breed assortiment 
koffers & flightcases



Bij het ontwerpen van onze 
maatverpakkingen letten wij altijd 
op het aspect duurzaamheid. Een 
manier om hierop in te spelen is om 
de omvang van de verpakking zo 
optimaal mogelijk af te stemmen op uw 
product. Ons doel is om een overkill aan 
verpakkingsmateriaal te reduceren en 
toch optimaal te beschermen. Met als 
resultaat een zo klein mogelijke op maat 
gemaakte kartonnen doos. 

Verpakkingen
met karton



Onze oersterke & lichte kunststof palletbox systemen zijn ideaal voor opslag en retourzendingen, intern en extern.  
Zijn makkelijk op- en af te bouwen, opvouwbaar, stapelbaar, waterdicht en zeer ergonomisch. Tevens verkrijgbaar  
in gepersonaliseerde en standaardafmetingen. Uiteraard te voorzien van op maat gemaakte interieurs.

Kunststof palletboxen 
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Momapack is een Twents bedrijf met een Duitse tint. 
Hierdoor staan nuchterheid, precisie & kwaliteit hoog in
het vaandel. Daarnaast zien we het als onze missie om onze 
verpakkingen zo duurzaam en innovatief mogelijk te ontwerpen. 

Van enkel stuks tot grote oplages, alles is mogelijk. Graag werken 
wij samen op basis van een langdurige relatie. Mocht u vragen 
hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

De kracht van Momapack 
maatverpakkingen 


