
De ultieme herkenbaarheid met een  
gepersonaliseerde kokerverpakking



Wij innoveren en produceren op maat gemaakte kokerverpakkingen 
speciaal voor u. Ons vakmanschap resulteert in het creëren van 
waarde op lange termijn. Door nauw met u samen te werken bieden 
we oplossingen die voldoen aan al uw wensen.

Corex Consumer 
Packaging

Van voeding tot cosmetica  – van  beauty tot huisdecoratie – van 
drank tot luxe geschenkverpakkingen. Uw producten aantrekkelijk 
verpakken, dat is onze missie!

Hoe we dit doen? Door gepersonaliseerde en in het oog springende 
kokers te maken, met exact die uitstraling die de verwachtingen 
overtreft. Van rond en bruin, naar attractief en onderscheidend, 
samen ontwikkelen we uw ideale duurzame verpakking. 

Benieuwd naar onze mogelijkheden? We zetten ze graag  
op een rij voor u!

Duurzame oplossingen van
specialisten die met u meedenken

Onze
kernwaardenOnze reis start  

met uw verbeelding.

www.corexconsumerpackaging.com
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Onze kokerverpakking, hét kwalitatieve 
visitekaartje voor uw product

Één van de eerste zintuigen die geprikkeld wordt bij de aankoop van 
voeding? Het zicht! Logisch dus dat een aantrekkelijke verpakking 
een wereld van verschil maakt. Visuele aantrekkingskracht zorgt 
ervoor dat u opvalt in de steeds drukker wordende schapruimtes. 

Een uniek geschenk, a guilty pleasure of misschien wel een 
impulsaankoop? Elke dag neemt u beslissingen in een fractie van een 
seconde en ga maar eens na wat daarbij de doorslag geeft.
De juiste verpakking lokt een emotionele reactie uit en speelt een 
belangrijke rol in het beslissingsproces.
Elke dag opnieuw gaan we passioneel aan de slag met onze 
verpakkingen om u zo te helpen met het overbrengen van emotie en 
beleving. U ontwerpt, wij creëren en samen pakken we de doelgroep 
letterlijk en figuurlijk in. 

Daarbij houden we niet enkel rekening met het ontwerp, maar ook 
de opbouw, de geschiktheid en de effectiviteit worden op uw merk 
en product afgestemd. Laat u inspireren door onze brede keuze aan 
mogelijkheden en segmenten waarin we actief zijn!

Gepersonaliseerde koker 
verpakkingen die het 
verschil maken

Een koker
met een missie

Food

Non-food

Nutrition

Herbs & 
Spices

Funeral

Bakery

Homeware

Health & 
Beauty

Snack & 
Candy

Beer, Wine & 
Spirits

Coffee & Tea

We zijn specialist in zowel food als non-food toepassingen. 
Met liefde geproduceerd, inzetbaar voor al uw oplossingen en 
ontworpen om uit te blinken in elk schap.

Salt &
Sugar
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Oplossingen kokers Sluitingen

Luchtdichte sluitingen

Strooi sluitingen

Recessed 
membraan

Kunststof

Papier

Metaal

1-delige 
Kokers

2-delige 
Kokers

3-delige 
Kokers

Naadloos sluiten de 3 koker gedeeltes op elkaar aan. 
Een  honderd procent mono verpakkingsoplossing die 
zijn gelijke niet kent. Deze kokers komen het best tot 
hun recht in een luxueuze omgeving, waar ze één en al 
klasse en exclusiviteit uitstralen. 

De 3-delige koker wordt deels met de hand vervaardigd 
wat voor een duurzame afwerking garant staat. Deze 
koker blinkt dan ook uit in creativiteit en uitstraling. 
Nieuwsgierig wat deze koker voor uw producten kan 
betekenen? Contacteer ons, we tonen u graag de 
mogelijkheden!

Gerecycleerd papier maakt het verschil. Mag het net 
dat tikkeltje meer zijn? Kies dan voor dé ecologische 
kokerverpakking bij uitstek. 

• volledig samengesteld uit gerecycleerd papier 
• eenvoudig in en uit elkaar te schuiven
• verkrijgbaar in een grote variëteit aan lengtes  

en diameters
• te personaliseren met een eigen bedrukking

Dit type koker is 100% duurzaam en ecologisch 
verantwoord als mono verpakkingsmateriaal. Een kleine, 
maar belangrijke bijdrage aan een groenere toekomst.  
Ontdek wat wij u te bieden hebben en samen bepalen 
we uw duurzame uitstraling!

De kracht van herkenbaarheid, het verpakkingsicoon! 
Deze papieren koker uit één geheel met specifieke 
sluitingen en beschermingsmogelijkheden zet al jaren 
de toon. Zowel de ideale geschenkverpakking als de 
juiste luchtdichte oplossing om versheid te garanderen. 

Met Corex kan het allemaal! Grasduin zeker eens door 
onze ruime keuze aan mogelijkheden. Vindt u alsnog 
niet wat u zoekt geef ons dan zeker een seintje en 
samen ontwikkelen we de gepaste oplossing! 

Easy peel

Ruime 
keuze aan 
stooideksels

Composteerbaar
alternatief

Standaard
sluitingen  
boven & onder
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Nutrition

Van oplospoeders en maaltijdvervangers tot voedings-
supplementen. Onze onze kartonnen verpakkings-
oplossingen vindt u overal. Logisch,want onze kokers 
bieden niet alleen optimale productbescherming, ze zijn 
ook voedselveilig, functioneel en hersluitbaar. Bovendien 
bepalen we samen de ultieme uitstraling perfect in lijn 
met de eigenheid en positionering van uw merk. Veilig, 
handig en duurzaam hoeft helemaal niet synoniem te 
staan voor duf en saai. Dat bewijzen we dag na dag met 
onze nutrition oplossingen. U zet de toon en bepaalt uw 
smaak, Corex de verpakking.

papier luchtdichte  opbouw met barriere

papier/kunststof/metaal recessed membraan of easy peel 
met invallend of oversluitdeksel

papier/kunststof/metaal luchtdichte bodemsluitingen

1-delig*

luchtdicht of standaard

luchtdicht of standaard

Type koker Materiaal Typische technische kenmerken

Productspecificaties

Voedselveilig, 
functioneel en
hersluitbaar

08 food - nutrition

Body

Bodem

Sluiting

*Standaard diameters 1-delig: 73, 84, 99, 117 mm 
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Herbs & Spices

Uw verpakking pit geven en wat extra pigment? 
Met onze gepersonaliseerde kokers zet u uw kruiden, 
specerijen, medicinale oplossingen of andere extracten 
en smaakmakers alvast in de kijker. Onze verpakkingen 
beschermen, staan garant voor een lange bewaartermijn 
en zijn eenvoudig in gebruik. Een handig strooideksel 
in de kleur van uw logo? De waaier aan mogelijkheden 
is groot en we gidsen u met plezier naar de perfecte 
oplossing. Onze luchtdichte verpakkingen garanderen 
een lange levensduur van uw levensmiddelen, terwijl 
onze specialisten creatief met u meedenken om uw 
verpakking naar een hoger niveau te tillen. 

Smaakmaker 
met de juiste 
verpakking

11food - herbs & spices

papier luchtdichte  opbouw met barriere of standaard

papier/kunststof/metaal
kurk/composteerbaar 

invallend deksel, oversluitdeksel, strooideksel

papier/kunststof/metaal standaard of luchtdichte bodemsluitingen

1,2 & 3-delig*

*Standaard diameters 1-delig: 73, 84, 99, 117 mm | Standaard diameters 2-delig: 28/30; 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86; 99/102;  
117/120; 140/143  | Standaard diameters 3-delig: 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86; 99/102; 117/120; 140/143

luchtdicht of standaard

luchtdicht of standaard

Type koker Materiaal Typische technische kenmerken

Productspecificaties

Body

Bodem

Sluiting
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Aandacht trekken 
in het schap

Snack & Candy

Heerlijke chocolade, een lekkere noten mix of kleurrijke 
snoepjes en drop in uw aanbod? Naast de smaak, zet ook 
de juiste verpakking aan tot kopen. U stopt veel tijd en 
energie in het neerzetten van uw merk en de verpakking is 
hier een wezenlijk onderdeel van. Corex zorgt voor ideale 
oplossing, met een gegarandeerde houdbaarheid en 
perfect voedselveilig. Maar daar stopt het niet. 

Onze kokers zijn oersterk, duurzaam en trekken de 
aandacht in het schap. Reisverpakking of luxe verpakking? 
Zowel op technisch vlak  als op het gebied uitstraling mag 
u gerust zijn: onze kokers dragen bij aan uw succes!

12 food - snack & candy

papier luchtdichte opbouw met barrière of standaard

papier/kunststof/metaal invallend deksel, oversluitdeksel

papier/kunststof/metaal standaard of luchtdichte bodemsluitingen

1, 2 & 3-delig*

luchtdicht of standaard

luchtdicht of standaard

Type koker Materiaal Typische technische kenmerken

Productspecificaties

Body

Bodem

Sluiting

*Standaard diameters 1-delig: 73, 84, 99, 117 mm | Standaard diameters 2-delig: 28/30; 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86; 99/102; 
117/120; 140/143  | Standaard diameters 3-delig: 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86; 99/102; 117/120; 140/143
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Bakery

Kraakverse koekjes die een stijlvolle verpakking kunnen 
gebruiken? Krokante stroopwafels die moeten opvallen 
in de massa of misschien wenst u wel een luxueuze 
verpakking voor een overheerlijke muesli of granola? 
Met onze kartonnen kokers weet Corex uw verwachtingen 
ongetwijfeld te overtreffen. Onze verpakking voldoet aan 
alle wettelijke normen,  biedt een optimale bescherming 
en net die personalisatiemogelijkheden waar uw merk 
behoefte aan heeft. Samen zorgen we ervoor dat de 
juiste verpakking uw klanten doet watertanden en 
snakken naar meer.  

Een verpakking 
die doet 
watertanden

15food - bakery

papier luchtdichte  opbouw met barriere of standaard

papier/kunststof/metaal invallend deksel, oversluitdeksel

papier/metaal standaard of luchtdichte bodemsluitingen

1, 2 & 3 delig*

luchtdicht of standaard

luchtdicht of standaard

Type koker Materiaal Typische technische kenmerken

Productspecificaties

Body

Bodem

Sluiting

*Standaard diameters 1-delig: 73, 84, 99, 117 mm | Standaard diameters 2-delig: 28/30; 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86; 99/102; 
117/120; 140/143  | Standaard diameters 3-delig: 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86; 99/102; 117/120; 140/143
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Salt & Sugar

Zout en suiker, twee culinaire smaakmakers die wij graag 
in een aantrekkelijk jasje stoppen. Zoetwaren, zoetstoffen 
en tal van andere levensmiddelen als mineraal zout of 
zeezout: voor ons hebben ze geen geheimen. Met handig 
strooideksel om nog beter te doseren? U zegt het maar, 
onze technische specialisten denken graag met u mee en 
samen komen we tot de gewenste oplossing!

Beschermen, bewaren en verdelen zijn drie basisaspecten 
waar we bij het ontwerpen van uw verpakking 
rekening mee houden maar we bekijken niet enkel de 
functionaliteit. Het het oog wil immers ook wat. Samen 
zorgen er voor dat uw verpakking visueel uit de massa 
springt en uw product steeds top of mind blijft bij de 
consument.

16 food - salt & sugar

Beschermen,
bewaren en
verdelen

papier luchtdichte opbouw met barrière of standaard

papier/kunststof invallend deksel, oversluitdeksel, strooideksel

papier/kunststof standaard of luchtdichte bodemsluitingen

1, 2 & 3-delig*

luchtdicht of standaard

luchtdicht of standaard

Type koker Materiaal Typische technische kenmerken

Productspecificaties

Body

Bodem

Sluiting

*Standaard diameters 1-delig: 73, 84, 99, 117 mm | Standaard diameters 2-delig: 28/30; 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86; 99/102; 
117/120; 140/143  | Standaard diameters 3-delig: 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86; 99/102; 117/120; 140/143
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Beer, Wine & Spirits

Een prachtige  fleskoker die voor extra beleving 
zorgt, een aantrekkelijke geschenkverpakking voor de 
feestdagen of een promotionele verpakking waar de 
aanbieding vanaf spat? 

Wij hebben de perfecte kokerverpakking. Geef die 
extra beleving aan uw merk, zorg voor een optimale 
positionering en raak de klant niet enkel in de mond, 
maar ook in het hart. 

Een exclusieve 
uitstraling voor uw 
drankverpakking

19food - beer, wine & spirits

papier met label 100% paper based

papier/metaal invallend deksel, oversluitdeksel

papier/metaal standaard bodemsluitingen

1 & 3-delig*

standaard

standaard

Type koker Materiaal Typische technische kenmerken

Productspecificaties

Body

Bodem

Sluiting

*Standaard diameters 1-delig: 73, 84, 99, 117 mm | Standaard diameters 3-delig: 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73;83/86; 
99/102; 117/120; 140/143
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Verse 
theeblaadjes  
of koffiebonen

Coffee & Tea

Vers theeblaadjes of koffiebonen die hun geurig aroma 
moeten bewaren? Een prachtige geschenkverpakking 
voor in uw koffiebar of een retail verpakking die 
aandacht trekt? Met onze kokers voor uw koffie- en/of 
theespecialiteiten zit u goed. Niet alleen zorgen we voor 
een stevige verpakking die bescherming biedt, we houden 
uw producten ook vers en geurig. Waar nodig perfect 
luchtdicht verpakt en klaar om met smaak geconsumeerd 
te worden. Van luxe verpakking tot koker voor dagelijks 
gebruik: wij zorgen voor een verpakking die in het oog 
springt en uw uitstraling mee vorm geeft. Met minder 
dan het beste hoeft u niet tevreden te zijn. 

20 food - coffee & tea

papier luchtdichte opbouw met barriere

papier/kunststof/metaal invallende deksel, oversluitdeksel

papier/metaal standaard of luchtdichte bodemsluitingen

1 & 2-delig

luchtdicht of standaard

luchtdicht of standaard

Type koker Materiaal Typische technische kenmerken

Productspecificaties

Body

Bodem

Sluiting

*Standaard diameters 1-delig: 73, 84, 99, 117 mm | Standaard diameters 2-delig: 28/30; 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86;  
99/102; 117/120; 140/143
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Homeware

Een prachtige design koker voor uw stijlvolle geurkaars? 
Of een verpakking die uw geurstokjes nog net dat 
tikkeltje extra geven? Van verpakkingen voor zeep tot 
exclusieve kokers die uw huisparfum nog begeerlijker 
maken: als expert in gepersonaliseerde ronde kartonnen 
verpakkingen zorgen we voor de finishing touch in 
tal van geuren en kleuren. Verpakkingen die mooie 
decoratie ondersteunen, of het nu een geschenk is of 
niet. Pure verwennerij voor thuis, daar hoort de geknipte 
verpakking bij. 

Net dat tikkeltje 
extra geven

23non food - homeware

papier opbouw met barriere of standaard

papier/metaal invallende deksel, oversluitdeksel

papier/metaal standaard bodemsluitingen

1,2 & 3-delig*

standaard

standaard

Type koker Materiaal Typische technische kenmerken

Productspecificaties

Body

Bodem

Sluiting

*Standaard diameters 1-delig: 73, 84, 99, 117 mm | Standaard diameters 2-delig: 8/30; 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86; 99/102; 117/120; 
140/143  | Standaard diameters 3-delig: 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86; 99/102; 117/120; 140/143
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Health & Beauty

Poeders, deodorants, parfums of vitaminen? De juiste 
koker zorgt voor onderscheidend vermogen. In de 
parfumerie, de apotheek of in de supermarkt? 
Als fabrikant van onder meer kartonnen verpakking 
voor zeep, deodorant, parfum en vitaminen voelen we 
ons overal thuis. Onze duurzame verpakkingen vallen 
op, zijn stevig en ecologisch. Gerecycleerd papier, 
vetvrij en navulbaar? 100% papieren kokers overtreffen 
ongetwijfeld uw verwachtingen. 

Verhoog de aantrekkingskracht van uw product.  
Luxe, eco of beide? Onze kokers matchen perfect met  
uw producten voor gezondheid, wellness en welzijn. 

24 non food - health & beauty

Onze 
verpakking 
voelt zich 
overal thuis

papier

papier/metaal invallend of oversluitdeksel

100% paper based

papier/metaal standaard bodemsluitingen

1,2 & 3-delig*

standaard

standaard

Type koker Materiaal Typische technische kenmerken

Productspecificaties

Body

Bodem

Sluiting

*Standaard diameters 1-delig: 73, 84, 99, 117 mm | Standaard diameters 2-delig: 28/30; 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86; 99/102; 
117/120; 140/143  | Standaard diameters 3-delig: 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86; 99/102; 117/120; 140/143
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Funeral

Onze crematie- en strooikokers zorgen voor een 
gepersonaliseerde rouwverwerking, zijn duurzaam en van 
gerecycleerd materiaal. In te zetten om een urn veilig te 
beschermen of te gebruiken als een directe verpakking 
om de as in te bewaren en daarna uit te strooien. Met een 
sfeervolle bedrukking schept u een prachtig aandenken. 

Geef uw uitvaart
een persoonlijke 
toets

27non food - funeral

papier 100% paper based

papier papieren strooideksel

papier papier

3-delig*

standaard

standaard

Type koker Materiaal Typische technische kenmerken

Productspecificaties

Body

Bodem

Sluiting

*Standaard diameters 3-delig: 38/40; 45/47; 51/53; 61/63; 71/73; 83/86; 99/102; 117/120; 140/143
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Voor al uw creatieve uitspattingen vormen 
onze kokers de perfecte partner in crime. 
Hieronder vindt U  een overzicht aan  
oplossingen die we al voor onze klanten 
mochten uitwerken. Hoe die ideeën 
opborrelen? Out the box! 

Wist u dat ook verpakkingen voor speelgoed, 
doe-het-zelfartikelen, aanmaakblokjes en 
aanverwante oplossingen tot ons assortiment 
behoren. Een gek idee, een leuk product 
en op zoek naar een aantrekkelijke en  
verrassende verpakking? Wij zijn er voor u! 

Voor de 
creatievelingen, 
de ontwerper, 
die persoon met 
geweldige ideeën 

invallend vele opties

papier / kunststof / metaal / kurk invallend deksel, oversluitdeksel, strooi deksel

papier / kunststof / metaal standaard bodemsluitingen

1,2 & 3 delig, vele opties

luchtdicht of standaard

luchtdicht of standaard

Type koker Materiaal Typische technische kenmerken

Productspecificaties

Body

Bodem

Sluiting
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Snel, flexibel en op maat: het zijn maar drie kernbegrippen die onze 
aanpak en service typeren. De werkwijze van een familiebedrijf op 
wereldwijde schaal. Een onderneming die samen met u wil groeien, 
dicht bij u staat en luistert naar uw vraagtukken en behoeften, om 
deze te vertalen in creatieve verpakkingsoplossingen. Als specialist 
houden we de vinger aan de pols, denken we mee en zorgen we voor 
toegevoegde waarde. Ongeacht de sector of uw business. Onze 
collega’s zitten snel op dezelfde golflengte en leveren u de geschikte 
verpakking aan. Keer op keer! 

Beleving creëren, daar staan we voor. Uw producten exact die 
uitstraling geven die ze verdienen. Charmeren en verleiden met 
aantrekkelijke verpakkingen en er zo voor zorgen dat uw merk boven 
de massa uitstijgt. Dag na dag willen we aantonen dat uitstraling en 
duurzaamheid hand in hand gaan. Wij streven simpelweg naar de 
ideale verpakking zonder ruimte voor consessies, hoe uitdagend de 
case ook is, met oog voor duurzaamheid. Verpakkingen die gezien 
mogen worden!

Over Corex  
Group

De werkwijze van een 
familiebedrijf op  
wereldwijde schaal

De troeven van een flexibele speler in de consumer  
packaging markt, ondersteund door de kracht van een 
wereldwijd actieve groep die thuis is in verpakkingen.

30 corex consumer packaging 31corex consumer packaging



Corex® is a member of 

Vragen? 
Heeft u een idee? 
Contacteer ons

Corex® Nederland BV 
Consumer Packaging

Nijverheidsstraat 9
7641AB, Wierden
Nederland
   
T +31 546 575 075
info.nl@corexgroup.nl 
www.corexconsumerpackaging.com  


