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Sinds 1986 is Mus Verpakkingen leverancier 
van blikverpakkingen en sluitingen. Onze 
producten vinden van oudsher hun weg in de 
verf- en chemie markt. Inmiddels behoren 
ook bedrijven uit de cosmetica en levens-
middelen industrie tot onze vaste afnemers. 
Met de Benelux als thuismarkt heeft ons 
bedrijf zich door de jaren heen ontwikkeld tot 
een moderne en internationale onderneming 
met een breed voorraadassortiment en een 
groeiend aantal vaste afnemers tot ver buiten 
Europa. 
In zowel kunststofsluitingen als blikverpak-
kingen bieden wij een boven gemiddeld 
assortiment. Inhoudsmaten variëren van  
14 ml tot maar liefst 220 liter. Onze verpak-
kingen zijn geschikt voor producten op  
waterbasis, 2 componenten oplossingen en 
vulgoederen die een UN-keur vereisen. De 
kunststofsluitingen kunnen niet alleen op 
blikverpakkingen worden toegepast 
maar ook op plastic verpakkingen zoals 
flessen en jerry cans. 

Blik… de verpakking van de toekomst 

Blik is een fantastisch verpakkingsmateriaal voor 
elke schakel in de keten, van fabrikant tot afval
verwerkingsbedrijf. Blik biedt onder andere onder
staande voordelen: 
•  Uitstekende beschermingseigenschappen  

(tegen stof, water, licht, lucht en roest) 
•  Veilig (onbreekbaar, tamper evidence en tamper 

resistance) 
•  Volledig behoud van voedingswaarde, ook zonder 

koeling 
• Gebruiksvriendelijk 
• Innovatief en modern  
•  Hoogwaardige druktechnieken voor een permanent 

decor   
• Meest efficiënt op afvul lijnen
• 100% recyclebaar

Blik is een kampioen in recycling. De lege verpakking 
mag gewoon in de afvalbak worden weggegooid. 
Bij de afvalverwerkingsbedrijven wordt het door 
middel van magneten uit de afvalstroom terug
gewonnen.  
Als enige verpakkingsmateriaal hoeft blik niet 
apart ingezameld te worden. De gebruiker kan  

dus op eenvoudige wijze milieuvriendelijk bezig 
zijn. Blik kan oneindig gerecycled worden zonder 
kwaliteitsverlies. Hierdoor is het een ideaal  
verpakkingsmateriaal en voorkomt het afval.  
In Nederland werd in 2010 maar liefst 88% van 
alle metalen verpakkingen hergebruikt. Daarmee 
voldoen blikverpakkingen ruimschoots aan het 
Besluit Beheer Verpakkingen. Echter, hier houdt 
het niet op. 
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De diverse blikformaten en vormen worden in 
verschillende markten ingezet. Zo zijn blikken zeer 
geschikt om allerlei levensmiddelen veilig in te 
verpakken. Handige openingssystemen zorgen 
voor een toegevoegde waarde voor de gebruiker. 

Spuitbussen zijn niet alleen gebruiksvriendelijk, 
maar ook erg hygiënisch. 

Daardoor zijn ze geschikt voor uiteenlopende 
markten zoals industrie, cosmetica en food. 
De verf- en chemie markt vraagt sterke en 
betrouwbare verpakkingen die gemakkelijk zijn in 
transport, gebruik en opslag. Blikken worden hier 
veelvuldig voor ingezet omdat de eigenschappen 
van het materiaal tegemoet komen al deze eisen. 

Cradle to Cradle

Verschillende markten

Voor twee complexe productgroepen – babyvoeding 
en verf – is door onze leverancier als eerste bedrijf 
in de verpakkingsindustrie de begeerde Cradle to 
Cradle – certifi cering behaald. Dit certifi caat wordt 
gezien als één van de zwaarste milieukeuringen 
ter wereld. 
De fi losofi e achter Cradle to Cradle is dat producten 
zo ontworpen moeten zijn dat ze 100% recyclebaar 
of 100% biologisch afbreekbaar zijn. Producten 
moeten een ‘gesloten kring’ vormen waardoor het 
concept afval volledig kan worden uitgebannen en 

restproducten worden ingezet als nieuwe hulp-
bronnen. 
De Cradle to Cradle certifi cering werd uitgevoerd 
door het toonaangevende milieubureau EPEA. 
Hiervoor werden gedurende 9 maanden alle 
componenten van de babyvoeding en verfblikken 
op het diepste chemische niveau (tot 100ppm) 
geanalyseerd en vond een zware beoordeling 
plaats van materiaalinput en hergebruik, energie 
en waterverbruik en de sociale verantwoordelijkheid. 
 

• Cilindrische blikken (food en non-food)
• Conische blikken
• Vloeistof blikken
• Conische pails en hobbocks 
• Aerosols 
• Drums en vaten 
• Plamuur blikken 

• REL 24, 32, 42, 57 
• DIN 24, 32 , 42, 57, 69
• Sluitingen voor aerosols 
• Sluitingen voor plastic cans 
• Overige sluitingen 

Blikverpakkingen Kunststofsluitingen

• Conische pails en hobbocks 
• Aerosols 
• Drums en vaten 
• Plamuur blikken 

• Sluitingen voor plastic cans 
• Overige sluitingen 

_0I66Y_505517-28_algemeen.pdf  -  pag.3 September 18, 2012LET OP !!! Lage resolutie!



Mus Verpakkingen BV | Herfordstraat 9 | 7418 EX | NL - Deventer
T +31 (0)570 629 229 | info@musverpakkingen.nl | www.musverpakkingen.nl

Vakkennis 
Voldoende kennis van zaken is voor ieder bedrijf een 
vereiste. Ons verkoopteam bestaat uit gekwalifi
ceerde verpakkingsdeskundigen. Zij kunnen u 
adviseren over allerlei vraagstukken betreffende 
het verpakken van uw product. Daarnaast is 
iedere medewerker ervaren in zijn vakgebied, of 
het nu gaat om logistiek, techniek of het product. 
En daar profiteert u weer van. 

Snelle levering 
Vandaag besteld, morgen in huis. Een service 
waar we onze klanten al jaren graag blij mee 
maken. Producten die op voorraad aanwezig zijn 
kunnen altijd binnen 24 uren geleverd worden. 
Combineer dit met de kleine orderaantallen en 
iedereen kan altijd flexibel opereren. 

Flexibele aantallen
Wat voor de een grote order is kan voor een ander 
een kleine order zijn. Daarom kunt u bij ons in 
verschillende ordergrootheden bestellen. Wij 
kunnen producten leveren in blisterverpakkingen, 
op een Euro pallet of ze laten omverpakken naar 
dozen. Gewoon zoals u het graag wilt. 
 
Warehousing
Wanneer u zelf (tijdelijk) niet over genoeg magazijn
ruimte beschikt, kunt u uw producten bij ons op 
voorraad laten staan. Dit noemen we “dedicated 
stock” en geldt vaak voor gedecoreerde bussen. 

Een bijzonder onderdeel van onze service is dat u 
ook andere producten dan uw eigen bij ons op kunt 
slaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om producten die 
ook in uw branche worden gebruikt. Handig om dit 
allemaal op een plek te hebben.
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