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SCHUIMSPECIALIST MOMAPACK
 CONTINU OP ZOEK 
  NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

MULTI-INZETBAAR
Momapack houdt zich bezig met schuimbewerking in de breedste zin van het woord. Vanwege 
de schokabsorberende functie dient het schuim als effectief verpakkingsmateriaal. En dat is 
waar Momapack zich op focust: een maatverpakking met een beschermende werking op basis 
van polythyleen (PE) en polyurethaan (PU) schuim. “Schuim is enorm veelzijdig”, gaat Frank 
verder. “De schokabsorberende werking zorgt ervoor dat we aan allerlei sectoren leveren 
waarbij het product extra beschermd dient te worden. Denk hierbij aan het verpakken van 
medische instrumenten, glazen producten, van kleine tot grote apparaten, maar ook bijzonder 
gevoelige producten, zoals bepaalde wapensystemen.”

BREED AANBOD
Schuimbewerking is een specialiteit, maar Momapack kijkt ook naar de verpakking in het 
geheel. Karton hoort daardoor ook tot de corebusiness van het bedrijf. Frank: “Naast dat wij 
alles op het gebied van schuim kunnen, krijgen we ook de vraag of wij er een kartonnen doos 
omheen kunnen maken. We proberen onze verpakking altijd zo klein mogelijk te houden, 
daardoor wordt deze doos helemaal op maat gemaakt. Dit kan schelen in transportkosten en 
uiteraard belasten we het milieu hierdoor zo min mogelijk.”

MOMAPACK MAATVERPAKKINGEN IS EEN RELATIEF NIEUWE SPELER IN DE VERPAKKINGSBRANCHE, MAAR HET BEDRIJF UIT TUBBERGEN HEEFT 

ZICH IN KORTE TIJD ONTPOPT TOT SPECIALIST IN SCHUIMBEWERKING. DE MOGELIJKHEDEN VAN SCHUIM IN VERPAKKINGSOPLOSSINGEN 

STREKKEN ZICH UIT OVER VELE SECTOREN. DAT IS DAN OOK TE ZIEN AAN HET UITGEBREIDE PALET VAN MOGELIJKHEDEN BIJ MOMAPACK. 

DIRECTEUR FRANK LEEUW LICHT TOE HOE BREED DE ACTIVITEITEN VAN HET JONGE BEDRIJF ZIJN. 

Momapack is ruim vijf jaar geleden opgericht door de huidige 
directeur Frank Leeuw. Ondanks dat het bedrijf nog jong 
en groeiende is, heeft het veel vakkundige kennis in huis. 
“Zelf ben ik al meer dan dertig jaar thuis in de wereld van 
schuim”, vertelt Frank. “Het begon met een vakantiebaantje 
bij een bedrijf dat ook schuimverpakkingen zat. Nadat ik bij 
verschillende bedrijven met deze expertise heb gewerkt en 
ervaring opdeed op gebied van ontwikkeling, productie en 
verkoop, besloot ik een aantal jaar geleden om voor mijzelf 
te beginnen onder de naam Momapack. We groeien gestaag, 
waardoor er steeds meer mogelijk wordt. Inmiddels hebben 

we bijna alle bewerkingstechnieken in huis voor deze tak 
van sport. Denk hierbij aan waterstralen, stansen, zagen, 
digitaal snijden, boren, frezen, lamineren, enzovoorts. We 
ontzorgen de klant door voor hen de meest uiteenlopende 
verpakkingen te ontwerpen, produceren en leveren.”

“SCHUIM IS
ENORM VEELZIJDIG”
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MOMAPACK TE VINDEN OP FACHPACK 
De mogelijkheden van Momapack zijn te bekijken tijdens een bezoek 
aan FachPack in Neurenberg, waar de verpakker te vinden is op de 
stand van Kretschmar. “We delen met zijn drieën, Kretschmar, Elitec en 
Momapack, een stand tijdens Fachpack. Het is voor ons de tweede keer 
dat we deelnemen aan de beurs. Op onze stand laten we onze schuim-
oplossingen zien. Denk aan industriële verpakkingen, endcaps, koffers, 
het palletbox-systeem en nog veel meer. Via dergelijke beurzen kunnen 
we ons goed oriënteren op wat er in de verpakkingswereld gebeurt en 
ons netwerk uitbreiden.”

Stand FachPack: Hal 7, stand 7-501

De mogelijkheden van Momapack reiken ver, waarbij de schokabsorberende 
functie wordt gecombineerd met diverse verpakkingsmogelijkheden. Zo levert 
het een breed assortiment aan presentatieverpakkingen, koffers, kisten en 
flightcases met een schuiminterieur. Recent geïntroduceerd in het assortiment 
is de MomaPack-ThorPak palletbox, een lichtgewicht kunststof palletbox van 
stevig HDPE- en PP-materiaal. De binnenkant kan eveneens bekleed worden 
voor extra bescherming van het product.

ISTA GECERTIFICEERD
Bij de productie ligt de focus op klantspecifieke producten waarbij snelheid en 
kwaliteit hoog in het vaandel staan. “Deze kwaliteit testen wij dan ook bij onze 
gerenommeerde partner, zodat klanten er zeker van zijn dat de verpakking hun 
product goed beschermen. We stellen de verpakking op de proef door middel van 
val- en triltesten die voldoen aan de ISTA (International Safe Transit Association) 
1A- en 1B-norm. Als de verpakking de testen heeft doorstaan, krijgt de klant van 
ons een ISTA-certificaat waarin staat vermeld waar de verpakking tegen bestand is. 
Je kunt het zien als een extra verzekering voor het verpakte product.”

PARTNERSCHAP MET KRETSCHMAR
In tegenstelling tot andere spelers op de markt, richt Momapack zich ook op kleine 
series die dan ook nog eens snel geleverd kunnen worden. Frank legt uit dat hele 
specifieke verpakkingen in kleine tot middelgrote series een groeimarkt vormen. 
“In onze productiehal in Tubbergen kunnen we maatwerk in kleine en middelgrote 
aantallen leveren. Mocht een klant toch een grote order willen plaatsen, kunnen 
we altijd terugvallen op onze Duitse partner, Kretschmar GmbH. Met Kretschmar, 
een van de grootste spelers op het gebied van verpakking en schuimbewerking, 
ontwikkelen en produceren wij middelgrote tot grote orders door middel van onder 
andere waterstralen, stansen, frezen, snijden, laseren en zagen. Daarnaast hebben 
we aan Kretschmar GmbH een geweldige sparringpartner om verpakkingen te 
ontwikkelen of slimmer te maken. Uitwisseling van kennis, ideeën en schuim-
designs zijn aan de order van de dag.”

SNIJ- EN FREESMACHINE VAN ZÜND 
Begin dit jaar is het machinepark van Momapack uitgebreid met de nieuwe digitale 
snij- en freesmachine met hoge brug van de Zwitserse machinefabrikant Zünd. Een 
grote aanwinst voor de verpakkingsproducent aangezien het ontwerpproces en 
de levering daarmee aanzienlijk versneld kan worden. “Onze mogelijkheden met 
deze nieuwe machine zijn flink uitgebreid. Dankzij het grote tafeloppervlak en 
met name de unieke, hoge brug kunnen we nog meer materialen verwerken en 
producten van de meest uiteenlopende diktes en formaten produceren. Nu digitaal 
snijden ook tot onze mogelijkheden behoort, kunnen we snel samples maken. 
Hierdoor kunnen we ideeën van de klant meteen uitwerken en zo sneller tot het 
uiteindelijke ontwerp komen.”

Frank is erg te spreken over de samenwerking met Zünd. “De machine is 
gemakkelijk te bedienen en te onderhouden, bovendien levert het producten van 
superieure kwaliteit af. Daarnaast zijn we niet alleen blij met de machine, maar 
ook de service is erg prettig. We hebben een hele goede band met Zünd Benelux. 
Het is een mooie familieonderneming die dezelfde filosofie als Momapack deelt. 
De Zwitserse precisie van Zünd in combinatie met Hollandse nuchterheid van het 
team in de Benelux maakt dat het een fijne partij is om mee te werken.” 

BLIJVEN ONTDEKKEN
Na deze investering in het machinepark, zoekt Momapack altijd weer naar 
nieuwe mogelijkheden. “Na een paar jaar zijn we uitgegroeid tot een klein, 
maar mooi bedrijf met een hecht team. Wat ik belangrijk vind is dat we elkaar 
allemaal kunnen vervangen, waardoor de productie altijd doorgaat. We leveren 
alleen producten waar we echt achter staan en adviseren de klant voor de beste 
maatwerkoplossing. Dankzij de korte lijnen zijn we flexibel en kunnen we overal 
snel op inspringen. In de komende jaren hopen we niet alleen in omzet te groeien, 
maar vooral ook in productie. We zijn langzamerhand aan het kijken naar een 
personeelsuitbreiding en onderzoeken altijd nieuwe mogelijkheden op het gebied 
van productie en materialen. Het lijkt mij bijvoorbeeld erg mooi om een eigen 
productlijn te ontwikkelen. Kortom, we houden onze ogen open voor nieuwe 
ideeën”, sluit Frank af. 

Meer informatie:
Momapack Maatverpakkingen  Zünd Benelux
Tel. 0546-769204   Tel. 0497-517873
www.momapack.com  www.zund.com


