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welkom bij
cups4you
Met dit boek willen wij u inspireren en wegwijs 
maken in de wereld van spuitgiet verpakkingen en 
de bijbehorende decoratiemogelijkheden. Wij laten u 
zien dat er op verpakkingsgebied vaak meer mogelijk 
is dan u denkt. Wist u bijvoorbeeld dat de vorm van 
een verpakking in combinatie met de juiste IML (In 
Mould Label) ervoor kan zorgen dat uw product  
extra opvalt in het schap en u daardoor dus meer 
omzet kan genereren? Daag ons uit en wij helpen u 
van ontwikkeling tot en met het winkelschap.

Cups4you ontwikkelt, produceert 
en verkoopt spuitgietverpakkin-
gen tussen de 100 en 2500 ml voor 
met name de voedingsindustrie. 
Wij willen toegevoegde waarde 
creëren voor u als klant en samen 
met u trots zijn op het eindprod-
uct! Dit kan alleen gerealiseerd 
worden door met volle passie te 
werken aan de volgende zaken:

Focus
Voortdurend blijven ontwikkelen 
als specialist in ons vakgebied en 
daarmee verpakkingsoplossingen 
bieden die aan de vraag uit de 
markt voldoet. Wij zijn pas tevre-
den als u dat ook bent. 

Flexibiliteit
Aanbieden van een breed scala 
aan standaard en gespecialiseerde 
verpakkingen met lage bestelho-
eveelheden en korte levertijden. 
Nadenken over functionaliteit en 
gemak voor de eindgebruiker is 
daarin essentieel.

Innovatie
Toegevoegde waarde creëren voor 
onze klanten door het leveren 
van innovatieve verpakkingen en 
technologieën. Innovatie betekent 
dat u vooruit denkt en dat zal bij 
de eindgebruiker van uw product 
ook niet onopgemerkt blijven. 

Kwaliteit
Uitblinken in en voldoen aan de 
voortdurend aan verandering 
onderhevige normen en niveaus 
op het gebied van voedselveilig-
heid. In onze, in 2017 grotendeels 
gerenoveerde productielocatie, is 
alles gericht om aan deze normen 
te voldoen en nog meer.

Namens alle bevlogen medewerk-
ers van Cups4you, wens ik u veel 
inspiratieplezier toe tijdens het 
doornemen van deze brochure. 
Vanzelfsprekend staan wij open 
voor alle verpakkingsvragen en 
suggesties.

Jeroen Langenberg
Managing Director Cups4you BVCU
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Wij helpen u van 
ontwikkeling tot en met  

het winkelschap
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met trots  
presenteren wij u onze 

verpakking 
series



met trots  
presenteren wij u onze 

verpakking 
series
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ST-Series

Wij ontwikkelen 
innovatieve 
verpakkingen met 
het doel om de 
gebruiksvriendelijk- 
heid voor u én 
uw relaties te 
optimaliseren
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ST 95-215
ø 95x48 mm - 215 ml

ST 95-280
ø 95x63 mm - 280 ml

ST 109-280
ø 109x48 mm - 280 ml 

ST 109-335
ø 109x57 mm - 335 ml

ST 109-525
ø 109x88 mm - 525 ml 

ST-SERIES

IML Decoration, Freezer grade & Masterbatch 
on request
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Onze standaard 
ronde cups zijn 
eenvoudig af 
te vullen en 
gebruiksvriendelijk
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IML Decoration, Freezer grade & Masterbatch 
on request

SC 95-220
ø 95x43 mm - 180 ml

SCH 95-240
ø 95x71 mm - 240 ml

SC 95-265
ø 95x53 mm - 225 ml 

SC 95-280
ø 95x61 mm - 280 ml

SCC 95-300
ø 95x86 mm - 270 ml

SCF 95-310
ø 95x86 mm - 300 ml

SC 95-325
ø 95x64 mm - 280 ml

SC 95-365
ø 95x84 mm - 365 ml

SC 95-400
ø 95x86 mm - 360 ml

SC 95-520
ø 95x114 mm - 520 ml

SC 95-565
ø 95x119 mm - 525 ml

SC 109-650
ø 109x102 mm - 600 ml

SC 118-300
ø 118x49 mm - 300 ml

SC 118-350
ø 118x55 mm - 350 ml 

SCH 118-370
ø 118x69 mm - 370 ml

SC 118-400
ø 118x64 mm - 385 ml 

SC 118-480
ø 118x67 mm - 480 ml

SC 118-565
ø 118x79 mm - 565 ml

SC 118-600
ø 118x88 mm - 600 ml

SC 118-700
ø 118x108 mm - 750 ml

SC 118-870
ø 118x124 mm - 870 ml

SC 133-800
ø 133x85 mm - 800 ml

SC 133-1200
ø 133x130 mm - 1200 ml

SC 133-1530
ø 133x168 mm - 1530 ml

SC 146-500
ø 146x52 mm - 500 ml

SC 146-750
ø 146x70 mm - 750 ml

SC 146-1000
ø 146x88 mm - 1000 ml

SC 146-1500
ø 146x138 mm - 1500 ml

SC 146-1800
ø 146x158 mm - 1800 ml

SC 160-2500
ø 160x179 mm - 2500 ml

SC-SERIES
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cups4you is 
uw uiterst 
betrokken 
full service 
verpakking 
partner!



EC-Series

Een goed gekozen 
verpakking zal uw 
voedingsproduct 
extra uitstraling 
geven
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IML Decoration, Freezer grade & Masterbatch 
on request

ECS 110-120
110x80x26 mm - 120 ml

ECS 110-165
110x80x40 mm - 165 ml

ECS 132-300
132x94x46 mm - 300 ml

EC 110-175
110x80x40 mm - 175 ml

EC 132-275
132x94x37 mm - 250 ml 

EC 132-345
132x94x48 mm - 300 ml

EC 132-510
132x94x75 mm - 475 ml

EC 182-800
182x133x61 mm - 800 ml 

EC 182-1100
182x133x85 mm - 1100 ml

EC-SERIES



SCE-Series

Standaard 
beschikbare  
ronde cups met  
de kenmerkende 
en exclusieve  
Elito Cup 
uitstraling
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SCE 94-125
ø 94x35 mm - 125 ml

SCE 95-240
ø 95x70 mm - 240 ml

SCE 118-565
ø 118x86 mm - 565 ml 

SCE 146-1140
ø 146x110 mm - 1140 ml

IML Decoration, Freezer grade & Masterbatch 
on request

SCE-SERIES
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Unieke  
'on-the-go' cups 
die ook perfect in 
de bekerhouder 
van een auto 
passen



CC 86-250
ø 86x80 mm - 250 ml

CC 86-330
ø 86x106 mm - 330 ml

CC 95-500
ø 95x130 mm - 500 ml

CC-SERIES

IML Decoration, Freezer grade & Masterbatch 
on request
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het succes van 
uw product 
wordt mede 
bepaald door 
het uiterlijk en 
het functionele 
ontwerp van de 
verpakking
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RA-Series

Standaard 
rechthoekige 
cups. Efficiënt qua 
vervoer, logistiek 
en in het schap van 
de supermarkt
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RA 88-360
88x88x68 mm - 360 ml

RA 120-270
120x89x42 mm - 270 ml

RA 138-425
138x98x51 mm - 425 ml

RA 138-600
138x98x71 mm - 600 ml

RA 180-550
180x111x47 mm - 550 ml

RA 180-1100
180x111x94 mm - 1100 ml

RA 192-1200
192x128x73 mm - 1200 ml

RA 192-1200LT*
192x128x73 mm - 1200 ml

RA 192-1600
192x128x94 mm - 1600 ml

RA 192-1800
192x128x106 mm - 1800 ml

IML Decoration, Freezer grade & Masterbatch 
on request

* LT: Leak tight

R
A-SERIES



CSE-Series

Ronde en sealbare 
multifunctionele 
verpakkingen
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IML Decoration, Freezer grade & Masterbatch 
on request

CSE 77-115
ø 77x36 mm - 115 ml

CSE 81-210
ø 81x74 mm - 210 ml

CSE 115 3C-95
ø 122x45 mm - 95/95/95 ml 

CSE 115-350
ø 122x46 mm - 350 ml

CSE 115-500
ø 122x66 mm - 500 ml

CSE 127-400
ø 127x55 mm - 400 ml

CSE 127-800
ø 127x119 mm - 800 ml

CSE-SERIES



OSE-Series

Onze standaard-  
én maatwerk- 
verpakkingen zijn 
eenvoudig af te 
vullen en altijd 
gebruiksvriendelijk
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IML Decoration, Freezer grade & Masterbatch 
on request

OSE 95-335
95x66x105 mm - 335 ml 

OSE 133-190
133x91x29 mm - 190 ml

OSE 141-296
141x46 mm - 296 ml

O
SE-SERIES
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onze cups2drink 
zijn van hoge 
kwaliteit, 
herbruikbaar 
en krijgen een 
geweldige look 
met een mooi 
ontworpen iml



OTE-Series

Soms heeft u een 
grotere verpakking 
nodig. Natuurlijk 
regelen wij dat 
allemaal voor u!
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OTE 155-780
155x115x64 mm - 780 ml 

OTE 155-1200
155x115x105 mm - 1200 ml

OTE 185-3000
185x144x191 mm - 3000 ml

IML Decoration, Freezer grade & Masterbatch 
on request

O
TE-SERIES
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T4T en RSE-Series

Samen met u willen 
wij de verpakking 
ontwikkelen 
waarbij uw product 
het beste tot  
zijn recht komt. 
Daag ons uit!



RSE 79-115
79x79x32 mm - 115 ml 

RSE 88-255
88x88x56 mm - 255 ml 

RSE 88-575
88x117x56 mm - 575 ml  

RSE 129-350
129x92x45 mm - 350 ml

T4T 550-650
245x126x75 mm - 550/650 ml

IML Decoration, Freezer grade & Masterbatch 
on request

T4T EN
 RSE-SERIES



C2D-Series

Wat dacht u van 
onze drinkbekers 
met oneindig 
veel decoratieve 
'In Mould Label' 
mogelijkheden?
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C2D 12 OZ SW*
ø 81x106 mm - 300 ml

C2D 12 OZ
ø 81x125 mm - 300 ml

C2D 16 OZ
ø 87x140 mm - 400 ml

C2D 22 OZ
ø 95x156 mm - 500 ml

C2D 34 OZ
ø 111x183 mm - 1000 ml

C2D 44 OZ
ø 110x221 mm - 1250 ml

IML Decoration, Freezer grade & Masterbatch 
on request

* SW: Straight wall

C2D
-SERIES
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meer overcups4you



1969
1990

 
Cups4you is oorspronkelijk op- 
gericht als Vadeal Plastics en in 
1969 gestart als producent van  
roerstaafjes voor koffiebekers, 
maatbekers voor wasmiddelen, 
bestek, bekertjes, doppen voor 
meubelen en hakken voor  
schoenen.

In 1970 is het bedrijf verhuisd naar 
de huidige locatie in Oss en in 
de jaren tachtig is het zich meer 
en meer gaan toeleggen op het 
spuitgieten van verpakkingen 
voor o.a. saladefabrikanten in 
combinatie met Dry Offset Printing.
 
 
 
 
 
 
 

1991
2003 
 
In 1993 is Vadeal Plastics begonnen 
met het toepassen van de  
‘In Mould Labelling’-technologie 
in combinatie met het spuitgieten 
van dunwandige verpakkingen 
voor de levensmiddelenindustrie. 
Dit leidde tot een substantiële 
groei van het bedrijf in de jaren 
negentig en het begin van de  
21e eeuw. 

2004
2012 
 
In 2004 is daartoe een tweede 
productielocatie in Veghel op- 
gestart. In deze periode zijn, naast 
Custom-made verpakkingen, 
ook een reeks aan standaard en 
eigen special verpakkingen op 
de markt gebracht, waardoor het 
merk ‘Cups4you’ meer een eigen 
identiteit kreeg. Vervolgens is in 
2011 de locatie in Oss verder  
uitgebreid en zijn de locaties 
‘Veghel’ en ‘Oss’ samengevoegd.
 
 
 
 2013
2018 
 
Eind 2013 heeft er een manage-
ment buy-out plaatsgevonden, 
waardoor de huidige Directie 
grootaandeelhouder van het 
bedrijf is geworden. Door onze 
sterke focus op de levensmiddele-
nindustrie, wordt in 2017 onze 
locatie in Oss grootschalig ger-
enoveerd. Hierdoor kan Cups4you 
zich nog meer profileren als dé 
preferred supplier voor klanten die 
gebruiken maken van 100-2.500ml 
spuitgietverpakkingen voor de 
levensmiddelenindustrie

historie
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We zijn meer dan klaar 
voor de toekomst als een 
topleverancier binnen de 

voedingsindustrie

H
ISTO

RIE



spuitgieten
Tijdens het spuitgietproces (injection moulding) 
verhit de spuitgietmachine de PP tot een vloeibare 
massa die onder hoge druk in de matrijs wordt 
gespoten. Met behulp van specialistische 
randapparatuur wordt het voorbedrukte label net 
voor het sluiten in de matrijs geplaatst. De matrijs 
sluit en de vloeistof versmelt met het label en koelt 
daarna razendsnel af tot een vormvast product. In 
enkele seconden produceren de spuitgietmachine 
en de randapparatuur een verpakking met een 
unieke uitstraling uit één materiaal. Spuitgieten 
biedt ons enorm veel vrijheid in vormgeving en 
daarmee de mogelijkheid om een gedetailleerde 
verpakking te produceren.
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In de spuitgiettechniek 
is men vrij in vormgeving 

en daardoor is er de 
mogelijkheid om een 

gedetaileerde verpakking  
te maken

SPU
ITG

IETEN



culidish
Culidish is een maaltijdverpakkingsconcept dat  
bestaat uit verschillende compartimenten in één 
maaltijd-tray met een gepatenteerd hitte 
verdelend label (shielding).

Het is een compleet 
verpakkingsconcept voor 
maaltijdverpakkingen met een 
unieke magnetron technologie 
voor diverse bedrijven in met 
name de horeca (restaurant/
hotel) en maaltijdservice (traiteur) 
branche.

Het gepatenteerde Shieltronics 
in mould label zorgt voor de 
juiste temperatuur door de 
kracht van de magnetrongolven 
per maaltijdcompartiment te 
reguleren. Hierdoor kunnen 
bijvoorbeeld soep, groente, vis, 
sauzen en zelfs salades tegelijk 
in de magnetron en wordt 
men niet meer geconfronteerd 
met hot-cold-spots of burn-
in verschijnselen. De gehele 
maaltijd kan hierdoor in één 
magnetronsessie verwarmd 
worden, waarbij de verschillende 
maaltijdcomponenten de 
meest ideale temperatuur per 
compartiment behalen. De 
smaak en kwaliteit (behoud verse 
voedingsstoffen) van de verse 
maaltijd blijft hierdoor optimaal!

Voordelen Culidish 
• Gemak: verse maaltijden in  

één keer perfect bereiden;    
• Kwaliteit: ideale temperatuur 

voor iedere maaltijdcomponent;
• Smaak: optimaal behoud van de 

smaak van het verse product;
• Flexibel: oneindige culinaire 

mogelijkheden in verschillende 
branches;

• Langere THT: houdbaarheid van 
wel 7 dagen!

• Besparing: door de langere  
THT is er geen waste meer  
(bijvoorbeeld in hotelsector).

Culidish zorgt voor extra 
service en omzet  
in de volgende branches:
• Hotels en restaurants;
• Traiteurs;
• Maaltijd bereidende retail  

(bijvoorbeeld de betere slager);
• Exclusieve maaltijdconcepten 

in supermarktkanaal;
• Cateraars en fastfoodketens;
• Zorgsector;
• Maaltijdservice bedrijven. 
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Winnaar van 
verschillende nationale 

en internationale 
verpakkingsprijzen!

CU
LID

ISH
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door gebruik 
van een iml 
creëert u een 
verpakking 
waarbij uw merk 
het best tot 
zijn recht komt



productie  
& techniek
Sinds begin jaren negentig is Cups4you dè 
specialist in het spuitgieten van dunwandige 
verpakkingen in combinatie met In Mould 
Labelling (IML). Een IML decoratie zorgt voor 
een unieke en opvallende verpakking met een 
hoogwaardige uitstraling. Een voorbedrukt 
polypropyleen (PP) etiket (label) wordt in een 
matrijs (mould) geplaatst. Deze matrijs heeft de 
vorm van het eindproduct.

Tijdens het spuitgietproces (injec-
tion moulding) verhit de spuitgiet-
machine de PP tot een vloeibare 
massa die onder hoge druk in de 
matrijs wordt geïnjecteerd. Met 
speciale nauwkeurige randappara-
tuur wordt het voorbedrukte label 
net voor het sluiten in de matrijs 
geplaatst. De matrijs sluit en de 
vloeibare kunststof versmelt met 
het label en koelt daarna razend-
snel af tot een vormvast product. 
In enkele seconden produceren de 
spuitgietmachine en de randap-
paratuur een verpakking met een 
unieke uitstraling uit één materi-
aal.In de spuitgiettechniek is men 

vrij in vormgeving en daardoor is 
er de mogelijkheid om een gede-
tailleerde verpakking te maken. 
Om tot deze prestatie te komen 
werkt Cups4you met alleen de 
beste leveranciers. 

De moderne randapparatuur 
bestaat onder andere uit lineare 
en 6-assige robots wordt door 
onze eigen mensen ontwikkeld 
en gebouwd. We hebben hiermee 
een eigen standaard ontwikkeld 
waardoor we in staat zijn om snel 
van productie-runs te wisselen in 
combinatie met de bijbehorende 
automatisering. Tevens hebben 

we op veel lijnen vision appara-
tuur geïnstalleerd voor het in lijn 
controleren van de labels op de 
producten. Ons machinepark be-
staat uit hoogwaardige machines 
voorzien van de nieuwste technie-
ken waardoor we in staat zijn met 
een laag energieverbruik een hoge 
output te produceren. 

Om ook op de toekomst voorbe-
reid te zijn werken wij samen met 
technische scholen in de regio en 
bieden wij verschillende interes-
sante stage plaatsen aan.
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Wij bieden u een breed 
scala aan standaard en 

maatwerkverpakkingen 
in lage aantallen en snelle 

levertijden

PRO
DU

CTIE &
 TECH

N
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inkoop
Onze inkoopvisie wordt vertaald naar beleid 
en strategie en via jaardoelstellingen door de 
inkooporganisatie vervuld. Hierbij is sprake van 
decentrale operationele uitvoering onder centrale 
leiding. Via KPI’s (Key Performance Indicators) 
worden de belangrijkste organisatiefuncties 
gemonitord en bijgestuurd.

Onze inkoopvisie wordt ver-
taald naar beleid en strategie 
en via jaardoelstellingen door 
de inkooporganisatie vervuld. 
De inkooporganisatie faciliteert 
zowel Cups4you als Closures4you 
(doppen) en is ingericht als een 
gecoördineerde inkooporganisa-
tie. Hierbij is sprake van decentra-
le operationele uitvoering onder 
centrale leiding. Via KPI’s (Key 
Performance Indicators) worden 
de belangrijkste organisatiefunc-
ties gemonitord en bijgestuurd. 

In tegenstelling tot het operatio-
nele niveau is het strategisch/tac-
tisch niveau sterk projectinkoop 

georiënteerd. Voorbeelden zijn de 
coördinatie van materiaalonder-
zoek, ontwikkeling van MVO beleid 
en onderzoek naar bioplastics, 
inrichten van afvalmanagement, 
juridische ondersteuning leveren 
bij de aanschaf van machines 
en software. Voor de middellan-
ge termijn ligt de focus op het 
vormen van value added part-
nerships met hoog innovatieve 
leveranciers voor creatie van extra 
toegevoegde waarde binnen de 
supply chain. Hieruit zullen nieuw 
ontwikkelingsprojecten voort-
vloeien die door de onderneming 
worden vervuld. 

De inkoopfunctie
De strategische inkoopvisie is 
gebaseerd op het ondernemings-
beleid en vijf thema’s:
1. Bijdragen aan de voortgang  

van het bedrijfsproces  
(beschikbaarheid).

2. Bijdragen aan het  
ondernemingsresultaat (TCO).

3. Minimaliseren van strategische 
kwetsbarheid op de inkoop-
markten uitwisselbaarheid).

4. Bijdragen aan product- en  
procesvernieuwing (innovatie). 

5. Bijdragen aan vergroting van 
flexibiliteit (verkorting  
doorlooptijd).
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Inkoop draait vooral om de 
juiste strategie en tactiek

IN
KO

O
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sales & marketing
Zowel de accountmanagers als de verkoop 
binnendienst doen er onder leiding van de Sales 
Manager alles aan om bestaande een klanten 
optimaal te bedienen.

De verkoopbinnendienst bestaat 
uit enthousiaste mensen met 
een enorme ervaring in de mooie 
wereld van verpakkingen. Dit op 
elkaar ingespeeld team draagt 
zorg voor de dagelijkse order en 
het nakomen van de transparante 
commerciële afspraken.

Daarnaast beheert dit team de 
voorraad met klant specifieke pro-
ducten en custom made oplos-
singen. Tevens beheert dit team 
al het artwork voor onze relaties. 
Wij zijn pas tevreden als u dat ook 
bent!

Onze toegevoegde waarde: 
• Ontzorgen van u als relatie
• Zorg dragen voor ‘just in time’ 

leveringen
• Verzorgen van het gehele logis-

tieke traject 
• Snelle response op alle vragen
• Klant vriendelijke en hulpvaardi-

ge benadering

Onze sales afdeling helpt u graag 
met de keuze voor de juiste 
specificatie van uw verpakking 
op het gebied van bijvoorbeeld 
grondstof, kleur en decoratie. 
Ook adviseren wij u graag over 
de verwerking van de verpakking 
op uw afvullijn. Tevens worden 
uw logistieke wensen uitermate 
nauwkeurig uitgevoerd.

Internationaal
Cups4you beschikt over een ruim 
netwerk van ervaren prefered sa-
lespartners in West Europa. Door 
lokale aanwezigheid is Cups4you 
in staat om maatwerk oplossingen 
te bieden. Door succesvolle erva-
ringen in verschillende branches 
met elkaar te delen ontstaan er 
automatische nieuwe verkoop 
kansen.

Marketing
Onze afdeling marketing zorgt 
ervoor dat de bestaande en 
nieuwe verpakkingen voor heel 
Europa zichtbaar zijn. Maar u 
kunt ook gebruik maken van onze 
afdeling marketing om samen een 
onderzoek te doen naar de meest 
opvallende en gebruiksvriende-
lijke verpakking (pragmatische 
concurrentie analyse). Samen met 
de sales afdeling kan onze afdeling 
marketing voor u een energieke 
brainstormsessie organiseren om 
samen de meest ideale verpak-
king voor uw bestaande of nieuwe 
product te verzinnen.
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Wij helpen u graag bij de keuze 
van het juiste materiaal, de 
kleur en de best passende 
decoratie voor uw product
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voedselveilig- 
heid heeft onze 
allerhoogste 
prioriteit
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innovatie
Onze pay-off: 100-2500 ml injection 
moulded food packaging, zegt alles over de 
spuitgietverpakkingen waar wij de beste 
van Europa in willen zijn! Wij staan in de 
levensmiddelenindustrie dan ook goed bekend 
een innovatieve partij te zijn. Onze relaties ervaren 
de samenwerking om tot innovatie te komen als 
leerzaam, prettig en resultaatgericht.

Cups4you is één van de pioniers in 
spuitgieten in combinatie met In 
Mould Labelling (IML). Daarnaast 
brengen wij in samenwerking met 
onze relaties onderscheidende en 
complete verpakkingsmodellen 
op de markt. Of het nu gaat om 
een hele serie in verschillende 
formaten, bijzondere sluiting of 
een maatwerk verpakking dat 
exclusief voor één specifieke 
klant is, bij ons is alles mogelijk. 
Ons doel is dat uw product op 
de beste manier in het schap kan 
presenteren en meer verkoopt 
dan uw concurrent. Dat kan in 
hoge, maar zeker ook in lage 
aantallen zonder investering van 
uw zijde en in samenspraak als het 
gaat om maatwerk.

Een recent voorbeelden van 
ons innovatieve karakter is de 
toepassing van het Culidish 
concept (superieure magnetron 
techniek) en de geheel nieuwe 
ST-series, een sealbare 
verpakking met een innovatieve 
en functionele draaideksel 
waarbij de mogelijkheid geboden 
wordt om deze verpakking 
te voorzien van een zuurstof 
barrière IML. Hierdoor biedt u uw 
klanten optimale convenience 
en een langere shelf-life van de 
producten.

Met een gecombineerde ervaring 
van bijna 1.000 jaar staan onze 
medewerkers en onze supply 
partners klaar om u te assisteren 
in de ontwikkeling van de voor 
u meest passende verpakking. 
Zo beschikt Cups4you over 
3D printers waardoor wij snel 
tastbare prototypes aan u kunnen 
overhandigen. Vanzelfsprekend 
hebben wij de kennis en 
mogelijkheid om de product- en 
materiaaleigenschappen voor uw 
verpakking uitgebreid te testen.
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De mooiste innovaties 
ontstaan door nauwe 

samenwerking
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voedselveiligheid 
onze prioriteit
Cups4you is gespecialiseerd in de productie van 
spuitgietverpakkingen van 100 – 2.500 ml. voor 
de levensmiddelenindustrie. Ruim 99% van onze 
omzet behalen wij in de levensmiddelenindustrie. 
Om tot de top in Europa te horen op dit gebied 
vinden wij dat we hier geen concessies mogen 
doen. Alleen het beste is goed genoeg.

Vandaar ook dat wij gecertificeerd 
zijn conform de BRC Packaging 
norm, deze norm is speciaal 
ontwikkeld voor bedrijven 
die verpakkingsmateriaal 
produceren voor alle typen 
producten, van voedings- tot 
consumentenproducten en op 
alle levels: primair, secundair en 
tertiair. Hierin behalen wij al jaren 
achtereenvolgend de hoogste 
status conform deze norm. 

Daarbij werken wij met FOCOS, 
een beveiligde web omgeving 
welke ons ondersteunt in het Food 
Contact Management binnen de 
gehele Supply Chain. Met FOCOS 
kunnen wij de door ons gebruikte 
halffabricaten toetsen aan de 
actuele wet- en regelgeving. Onze 
product specifieke Declaration 
of Conformtiy (DoC) geeft u als 
klant écht de zekerheid dat de 
verpakking aantoonbaar 

geschikt is voor het gebruik van 
levensmiddelen.

In onze, in 2017 grotendeels 
gerenoveerde, productielocatie is 
alles gericht om aan de hoogste 
normen met betrekking tot 
Voedselveiligheid te voldoen en 
nog meer.

Ons personeel wordt continu 
aantoonbaar getraind en getoetst 
op alle aspecten van BRC 
Packaging en Veiligheid op de 
werkvloer, zodat zij op de hoogte 
zijn van de laatste eisen. 
Wij hebben een speciaal team van 
mensen die er voor zorgdragen 
dat onze productie ruimte en 
overige werkruimten dagelijks 
uitgebreid schoongemaakt wordt. 
Hygiëne en orde & netheid is 
ingebed in de gehele organisatie.

Tevens investeren wij jaarlijks 
aanzienlijk in de opleiding van 

ons personeel om de gewenste 
Kennis en Kunde te verhogen. 
Wij vinden het belangrijk dat 
onze medewerkers zich blijven 
ontwikkelen, zodat zij binnen 
én buiten het bedrijf kunnen 
excelleren.

Daarnaast zijn alle ingezette 
halffabricaten geschikt 
om verpakkingen voor de 
levensmiddelenindustrie 
te produceren. Dit gaat van 
kunststoffen, Masterbatches 
en In Mould labels (Primary 
materials) tot smeermiddelen 
en toevoegingen in het gesloten 
koelwater systeem voor machines 
en matrijzen. Alles wat enigszins 
in contact zou kunnen komen met 
ons eind product is gecertificeerd.

Wij nodigen u uit om een bezoek te 
plannen aan onze productielocatie, 
waar onze medewerkers met 
gepaste trots zullen rondleiden.CU
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Wij doen geen concessies op 
het gebied van kwaliteit
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2012 
 
Conventionele 
grondstoffen
De overstap naar een nieuw type 
random copolymeer heeft dankzij 
een gereduceerde doorlooptijd en 
temperatuurregelingen geleid tot 
lager energieverbruik. 

 

2015 
 
Biobased grondstoffen
Nadat dit type biobased PP’s 
succesvol waren onderzocht en 
getest, hebben wij ze bij onze 
verkooppartners geïntroduceerd. 
Dit type biobased PP’s  zijn 
zowel biologisch afbreekbaar als 
composteerbaar. 

 

2016 
 
Groen licht
Het herinrichten van het gehele 
interne verlichtingssysteem van 
het gebouw vanuit een func-
tionele benadering heeft geleid 
tot een aanzienlijke vermindering 
van het aantal lichtpunten. Bij de 
overgebleven lichtpunten zijn alle 
conventionele lampen vervangen 
door ecolampen. De algehele 

lichtintensiteit is in de nieuwe  
situatie sterk verbeterd en draagt 
bij aan een betere werkomgeving.

Kunststofverwerkende 
apparatuur
De huidige apparatuur voor de 
verwerking van kunststoffen 
wordt geleidelijk aan vervangen 
door nieuwe, volledig elektrische 
apparatuur. Elke vervanging levert 
een aanzienlijke energiebesparing 
en verdere verbetering van de 
werkomgeving op. Bij een aantal 
productielijnen is er zelfs al 60% 
minder energieverbruik gerealisee

Afvalmanagement
Met het definiëren, organiseren, 
uitvoeren en beheren van 
verschillende afvalstromen zijn 
er duidelijke stappen gezet ten 
aanzien van afvalmanagement. 
Daardoor is de hoeveelheid 
restafval afgenomen en omgezet in 
verschillende waardevolle bronnen 
van herbruikbaar materiaal, zoals 
biologisch afbreekbaar afval, 
metaal, hout, papier/karton, 
restafval, olie (houdend) afval 
en chemisch afval. Naast het 
hergebruik van afval hebben deze 
inspanningen tevens geleid tot een 
helder inzicht in de afvalstromen. 
Het tot stand komen hiervan en 
het creëren van bewustzijn vormen 
het uitgangspunt voor structurele 
verbetering door middel van het 
stellen en het behalen van doelen 
in het kader van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO). 

 2017 
 
Biobased grondstoffen
Een van onze doelen is het 
verder onderzoeken en 
ontwikkelen van een alternatieve 
biobased portfolio, naast onze 
conventionele, op olie gebaseerde 
portfolio. Biobased alternatieven 
helpen onze klanten hun gebruik 
van fossiele grondstoffen te 
verminderen. Gezien het feit dat 
ons bedrijf zeer internationaal 
georiënteerd is, zal dit mogelijk 
grote gevolgen kunnen hebben.

2018
Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen
Een ander doel is het ontwikkelen 
en vaststellen van degelijk 
beleid op het gebied van 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Alle ‘groene’ en 
maatschappelijk doelen zullen 
aan de hand van dit beleid worden 
gedefinieerd, uitgevoerd en 
beheerd. Door het verwezenlijken 
van deze doelstelling verankeren 
wij de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van ons 
bedrijf op een structurele en 
duurzame manier.

groene én duurzame 
resultaten
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meer 
inspiratie?
bezoek onze 
website
cups4you.com
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Cups4you Head Office
Landweerstraat-Zuid 158
5349 AK Oss
The Netherlands

Phone +31 (0)413 312111
E-mail info@cups4you.com
www.cups4you.com

injection moulded

food
packaging




