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Duurzame pouches MET OOG OP 

  MAATSCHAPPELIJKE TRENDS
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HOEWEL ALLE POUCHES DIE DEEDEE PRODUCEERT OP ZICHZELF 

STAAN, ZIJN ER TOCH GEMEENSCHAPPELIJKE NOEMERS AAN TE 

WIJZEN: ZE SLUITEN ALTIJD AAN BIJ HET PRODUCT EN PROCES EN 

ZE SPELEN IN OP MAATSCHAPPELIJKE TRENDS. ZO WORDEN ER 

VOORTDUREND POUCHES ONTWIKKELD DIE DUURZAMER ZIJN DAN 

TRADITIONELE VERPAKKINGEN, ZONDER DAARBIJ CONCESSIES TE 

DOEN OP HET GEBIED VAN EIGENTIJDSE UITSTRALING. 

Tijdens de Empack 2018 in Brussel stelt DeeDee een aantal bijzondere 
pouches tentoon, waaronder Fortune Coffee’s elegante box pouch. Een 
verpakking die ontstaan is door binnen de kaders van de koffiebranche 
out of the box te denken, om vervolgens in een vernieuwende box pouch 
terecht te komen. 

De keuze voor een box pouch van DeeDee is een logische, omdat zowel 
DeeDee als Fortune Coffee maatschappelijk verantwoord ondernemen 
hoog in het vaandel hebben staan. Dit wordt door beide partijen 
vertaald naar producten die rekening houden met het welzijn van onze 
aarde. Zo is de box pouch voorzien van een aluminiumvrije medium 
barrière, die de fairtrade gecertificeerde koffie bescherming biedt tegen 
zuurstof en waterdamp. Hierdoor blijft de hoge kwaliteit van de koffie 
gewaarborgd en bereikt deze de klant in de best mogelijke staat. Fortune 
Coffee gaat dan ook voor de beste kwaliteitskoffie. Aanvullend is de 
pouch hersluitbaar dankzij de handige zipsluiting, waardoor de koffie 
na het openen van de verpakking zijn aroma niet verliest. En is de 
kunststof verpakking leeg, dan mag deze – afhankelijk van het geldende 
recyclingsysteem – bij het plastic afval gedeponeerd worden. 

STRAKKE VORMGEVING
Naast alle voordelen op het gebied van duurzaamheid, zijn ook 
significante pluspunten te benoemen op het gebied van vormgeving 
en uitstraling. De strakke vorm van de box pouch biedt namelijk niet 
alleen een betere stabiliteit dan de veelgebruikte quad seal pouch, ook 
biedt deze meer ruimte voor de bedrukking om te kunnen floreren. 
Daardoor kon Fortune Coffee de gewenste look & feel – voorzien van een 
zachte, matte afwerking met glossy elementen – met relatieve eenvoud 
werkelijkheid laten maken. 

Meer informatie:
DeeDee Plastics
Tel. 0495-542907
www.deedee.nl
Stand Empack: E026


