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Nieuw materiaal in de AirPouch-lijn 

AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS INTRODUCEERT AIRPOUCH® TWIN PILLOW 

Automated Packaging Systems, wereldmarktleider in flexibele verpakkingsoplossingen, introduceert 

zijn nieuwe beschermende verpakkingsmateriaal ‘AirPouch® Twin Pillow’. Het nieuwe materiaal met 

dubbele luchtkussentjes laat toe om één product te gebruiken voor zowel opvuloplossingen als Block-

and-Brace-oplossingen.  

Optimale bescherming 

Het ‘AirPouch® Twin Pillow’-materiaal beschikt over een middenzoom, waardoor je het gemakkelijk rond 

de hoeken en randen van een product kan plooien. Zo blijft het product optimaal beschermd. Het 

materiaal kan bovendien voor verschillende doeleinden gebruikt worden: om op te vullen en als Block-

and-Brace-oplossing.  

Gebruiksgemak 

De voorgevormde dubbele kussentjes worden geplooid geleverd in een hogerendements-doos en 

kunnen met lucht gevuld worden door een AirPouch-machine. Materialen in een doos vereisen uiteraard 

minder stockageruimte dan materialen die vooraf gevuld werden. Bovendien is het materiaal van het 

eerste tot het laatste luchtkussentje bruikbaar, wat bij opgerold beschermingsmateriaal niet altijd het 

geval is. 

AirPouch® Twin Pillows zijn ook voorzien van de exclusieve EZ-Tear™ perforatie, een gepatenteerde 

technologie die het voor verpakkers uiterst gemakkelijk maakt om snel zoveel luchtkussens als nodig af 

te scheuren. 

De AirPouch-lijn blijft groeien 

Het nieuwe materiaal geeft klanten meer opties binnen de steeds groeiende lijn van AirPouch. 

Automated Packaging Systems is ervan overtuigd dat veel klanten gewonnen zullen zijn voor de dubbele 

luchtkussentjes van AirPouch® Twin Pillow, zowel door de veelzijdigheid ervan, als het gebruiksgemak.  

Meer informatie over het AirPouch-verpakkingsmateriaal vindt u hier: 

https://www.autobag.be/beschermende-verpakking/beschermende-verpakkingsoplossingen 

 

 

https://www.autobag.be/beschermende-verpakking/beschermende-verpakkingsoplossingen


Persbericht | Communiqué de presse      

 

 

Voor meer informatie: 

Automated Packaging Systems Europe 

Leuvensesteenweg 542 – unit C2/4 

B - 1930 Zaventem 

Tel.: +32 (0)2 725 31 00 

Fax: +32 (0)2 725 33 62 

Website: www.autobag.be 

 

Over Automated Packaging Systems: 

In 2019 bestaat Automated Packaging Systems 57 jaar. De onderneming, met hoofdzetel in het Amerikaanse 

Streetsboro (Ohio), is wereldmarktleider in het ontwerpen en bouwen van flexibele verpakkingsoplossingen. 

Essentieel in het gamma zijn de authentieke Autobag®-verpakkingsmachines en de voorgeopende plastic zakken. 

Automated Packaging Systems produceert als enige Autobag® zakken-op-rol, speciale SidePouch™- zakken en 

AirPouch™-luchtkussens. Een breed gamma filmmaterialen, gaande van standaard polyethyleen en polypropyleen 

tot nylon en complexe gecoëxtrudeerde materialen, zijn verkrijgbaar in diverse formaten en voor uiteenlopende 

zakfuncties. 

Automated Packaging Systems heeft vijf productiecentra en verkoops-, service- en distributiekantoren in 

Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika en Azië. Wereldwijd gebruiken meer dan 30.000 klanten de systemen 

van Automated Packaging Systems voor hun verpakkingstoepassingen. Op kwaliteit en service worden dan ook 

nooit toegevingen gedaan. Het System Advantage™ Programma brengt machines, materialen en service samen 

tot totaaloplossingen voor geoptimaliseerde verpakkingsprestaties aan een gereduceerde kost. 

 

De BeNeLux-organisatie van Automated Packaging Systems Europe is gevestigd in Zaventem, België. 

 

 


