
Flexibel & efficiënt
De verkoop van gasverpakte verse producten geeft veel 
flexibiliteit. De productie kan plaatsvinden in de daluren, 
wat zorgt voor minder extra productiemomenten. 
Ook het personeel is flexibel inzetbaar. Denk bijvoorbeeld 
aan een winkelmedewerker die ’s middags helpt met 
het verpakken. Het gaat eenvoudig en is snel aangeleerd. 
Door volle ovenwagens in te zetten is het gemakkelijk om
grote charges te verpakken. Zo verhoog je ook nog eens 
de productiviteit. 

VERSPACK2

Gasverpakken met

Met VERSPACK2 speel je in op de wens van je 
klant om altijd iets vers van de ambachtelijke 
bakker in huis te hebben. Zelf heb je geen 
extra productiemomenten, verhoog je 
productiviteit van je personeel en 
is derving verleden tijd. 

Altijd 
lekker vers

Bak producten voor driekwart 
af en laat afkoelen

Verpak de voorgebakken 
producten hygiënisch

Verpakkingen worden 
geseald in ± 45 seconden

Plaats de zakken met producten 
in de vacumeermachine

Haal de zakken uit de vacumeer-
machine en plak er etiketten op

Plaats de gesealde 
producten in de winkel

Jouw klant heeft altijd 
verse producten in huis!

Nieuw!



Het is én blijft vers!
Pistolets, croissants of pizza’s; verpakt met VERSPACK2

komen ze supervers uit de oven van de klant.
Veel van de bakker en een beetje van de klant! 

De verpakkingen zijn 
verkrijgbaar in 5 formaten 
en kunnen, blanco of in je 
eigen stijl, worden besteld 
bij Beko Verpakkingen: 

VAC1342BLA 13 x 42 cm 
VAC2030BLA 20 x 30 cm
VAC2340BLA 23 x 40 cm
VAC2530BLA 25 x 30 cm 
VAC2535BLA 25 x 35 cm

Margepakker!  Met VERSPACK2 speel je gemakkelijk in op impulsaankopen. Mooi 
weer voorspeld? De BBQ gaat aan en de vers verpakte stokbroodjes komen krakend vers bij je klant uit 
de oven. Vergeet ook de feestdagen niet. Brunch broodjes, borrelhapjes of zelfs een speculaasstaaf. 
Met VERSPACK2 kun jij grote charges in een korte tijd verpakken en heeft je klant altijd iets vers 
van ambachtelijke kwaliteit. Met de kleinste vacumeermachine van Henkovac verpak je al snel 
400 producten in de week bij dagelijks 40 minuten sealen. De vacumeermachine verwijdert 
aanwezige lucht uit de verpakking en vult deze razendsnel met gas. Dit kan al in 45 seconden.

INTRODUCTIE-
PRIJS

€ 3.950

�
INTRODUCTIE-

PRIJS

€ 6.350

�

INTRODUCTIE-
PRIJS

€ 11.250

�

Henkovac Mobile M1
± 400 verpakkingen per 
week bij circa 40 minuten 
vacumeren per dag

Henkovac Mobile M4
± 800 verpakkingen per week 
bij circa 30 minuten vacumeren 
per dag

Henkovac Double Chamber D1
± 4000 verpakkingen per week bij circa 
50 minuten vacumeren per dag

Scan de QR code 
voor meer informatie 
over de verpakkingen

Flexibel en vers met VERSPACK2
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Wil je meer weten over VERSPACK2? Neem dan contact op met een van onze verkoopadviseurs of bel met 024 648 62 88.

Lars van de Ven 
verkoopadviseur regio Zuid

�  06 51 30 03 86
�  l.vd.ven@beko-techniek.nl 

Koen Mac Kenzie
verkoopadviseur regio Noord - Oost

�  06 22 48 20 45
�  k.mackenzie@beko-techniek.nl

Rob van Dommelen
verkoopadviseur regio Midden - West

�  06 30 44 62 09
�  r.v.dommelen@beko-techniek.nl


