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Voorwoord

Alstublieft, voor u ligt onze productencatalogus. Hierin 
vindt u onze diverse producten waarmee we in diverse 
branches actief zijn. Van krimpfolie tot kratzakken, van 
S-Hoezen tot halfbuis en nog veel meer. 

Een goed en compleet hulpmiddel voor al onze relaties in 
de Benelux! 

Onze medewerkers staan klaar om u te voorzien van 
meer informatie. De contactpagina vindt u achterin deze 
catalogus. 

Met vriendelijke groet, 

Het RVC team    
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RVC Bouw
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RVC Bouw

RVC Industriële Verpakkingen speelt al meer dan 30 jaar 
een grote rol als het gaat om industrieel verpakken. Binnen 
alle branches is men met diverse folieproducten sterk ver-
tegenwoordigd. Een breed scala aan folieproducten zoals; 
topvellen, kratzakken, potgrondzakken, machinale inpak-
folie, krimpfolie, draagtassen, rekwikkelfolie, foam, nop-
penfolie en diverse hoezen vinden in grote hoeveelheden 
hun weg in de Benelux en Duitsland. Een eigen productie, 
bedrukkingsmogelijkheden tot en met 8 kleuren, levering 
op afroep uit ons magazijn met eigen transport, in com-
binatie met een strakke organisatie die op een jarenlange 
ervaring berust, garanderen een prettige en goede manier 
van zaken doen. 

RVC Industriële Verpakkingen haalt ook in de bouw een 
belangrijk deel van zijn omzet. Zo behoren de bouwmate-
rialenhandel, de timmerindustrie, vloeren- en beton bedrij-
ven tot haar klanten. Met bedrukte krimphoezen en puin-
zakken is men marktleider in Nederland. Daarnaast wordt 
er veel bouw,- krimp,- en inpakfolie, maar ook damp- 
remmende folie, spinvliesfolie en DPC folie geleverd. Met 
‘RVC bouw’ als onderdeel van RVC Industriele Verpak- 
kingen wil men nu wat meer structuur aan dit geheel  
geven. Hiervoor is er een compleet folieassortiment voor 
de bouw samengesteld dat grotendeels uit voorraad  
leverbaar is. Op onze aangepaste website treft u dit in 
een overzichtelijk schema aan inclusief productbladen en  
certificering.
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PE Bouwfolie
RVC bouwfolie wordt uitsluitend geproduceerd van 
translucente grondstoffen waaraan ook nog een 
groot gedeelte nieuwe grondstoffen is toegevoegd. 
Met onze ISO-gecertificeerde fabriek ligt onze her-
kenbare standaard kwaliteit vast en kunnen wij uit 
voorraad leveren. Standaard: Vaste dikte tolerantie, 
eigen herkenbare transparante / blauwe kleur, sterk, 
uitstekende gemeten dampremmende waardes en 
een goede verpakking.

Toepassingen:

• Afdekken van diverse bouwmaterialen 
• Onder beton 
• Afdekken van cement-dekvloeren 
• Dichtzetten van ramen 
• Beschermen van schoonmetselwerk 
• Afschermen van vloerbedekking 
• Dampremmende laag

www.rvc.eu
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Type: Afmeting: Artikelcode: Rol/Pallet

T100 1.5 x 200m FLD150000G100 130 rol

T100 2 x 50m FLD200000L100 200 rol

T200 2 x 50m FLD200000L200 130 rol

T100 2 x 100m FLD200000M100 130 rol

T200 2 x 100m 
(plano)

FLD200000B200 90 rol

T100 3 x 50m FLD300000E100 150 rol

T200 3 x 50m FLD300000A200 90 rol 

T100 4 x 50m FLD400000N100 130 rol

T200 4 x 50m FLD400000J200 65 rol

T100 6 x 50m FLD600000N100 95 rol

T200 6 x 50m FLD600000K200 52 rol

100mµ 2 x 50m FLD200000A100 104 rol

200mµ 2 x 50m FLD200000C200 50 rol

180mµ 3 x 50m FLD300000D200 33 rol 

150mµ 4 x 50m FLD400000A150 36 rol

Product RVC Bouwfolie

Soortelijke gewicht 0.92 gr/m3

Omschrijving Polyethyleen Bouwfolie

Dikte 20 – 400 mµ

Rolbreedte 100 – 14000 cm

Brandwerendheid EN 13501 Klasse E

Treksterkte (EN 12311-1) Lengte / dwars

Treksterkte (N/50mm) 80/90

Rek bij breuk in % 360

Spijkersterkte 50/60
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DPC Slabbenfolies
DPC slabbenfolie is een zwarte polyethyleen folie 
met een wafelstructuur. Sterk en waterdicht. DPC 
slabbenfolie zorgt ervoor dat er geen problemen ont-
staan in constructies door ongewenste vochtproble-
men met opstijgend vocht of regendoorslag. 

Geschikt voor: 

• Prefab gevelsluitende elementen 
• Ter plaatse van nokvorst en bij lateien 
• Rondom stelkozijnen 
• Kozijn aansluitingen met metselwerk 
• Waterkering in fundering 
• Stroken bij betonvloeren 

DPC Slabbenfolie:

• Betere hechting met metselspecie door goede   
 wafelstructuur 
• Supersterk en waterdicht, ook in open bouwfase
• Strakke wikkeling op koker om het telescoperen  
 tegen te gaan
• Kaarsrecht gesneden, voor een snelle, eenvoudige
  montage
• DPC wordt gemaakt van gerecycled materiaal en  
 is daarom milieuvriendelijk 
• Zowel bij de productie als bij verbranding komen 
 er geen schadelijke stoffen vrij
• DPC is rotvrij, maar niet langdurig UV bestendig

www.rvc.eu
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Product DPC Slabbenfolie

Omschrijving Waterkerende PE Folie

Opbouw folie 100% Eco regeneraat PE

Gewicht (g/m²) Ca 300g/m²

Temp. Bestendigheid -20°C tot +80°C

Brandwerendheid DIN 4102 klasse B2

Treksterkte (EN 12311-1)

Treksterkte (N/50mm) Lengte / Dwars 300/160

Rek bij breuk in % 400/500

Spijkersterkte 200/150 

W.D.D. Volgens EN 12572

Klimaat °C 0.9 g/m²/24h

Sd-waarde in m 0.024m

Waterdicht Klasse W1

Oppervlak Wafelstructuur 

Kleur Zwart

Afmeting Rol/Pallet

50 x 0.10m 522

50 x 0.15m 348

50 x 0.20m 290

50 x 0.25m 180

50 x 0.30m 174

50 x 0.40m 135

Afmeting Rol/Pallet

50 x 0.45m 104

50 x 0.50m 120

50 x 0.60m 104

50 x 0.90m 58

50 x 1.00m 58
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Spinvlies 120 Standaard 3L
Spinvlies 120 is een 3 laags spinvlies van zeer hoog-
waardige kwaliteit. Een mooi voorbeeld van innova-
tie in het ontwikkelen en lamineren van sterkere vlie-
zen. De diverse waardes, zoals deze vermeld staan in 
het KOMO certificaat, spreken voor zich. Spinvlies 
120 geeft u de zekerheid van een onderdakvlies dat 
uw huis op een perfecte manier zal beschermen te-
gen vocht, stof en sneeuw. Hierdoor wordt de eco-
nomische levensduur van een constructie aanzienlijk 
verlengd.

Spinvlies 120 is universeel toepasbaar in alle geïso-
leerde dak- en gevel- constructies. Door zijn hoge 
waterkering in de open bouwfase, zijn superieure 
treksterktes en zijn hoge dampopenheid kan dit vlies 
rechtstreeks op elke ondergrond bij zowel nieuw-
bouw als bij renovatie. Spinvlies 120 is een licht 
materiaal en daardoor zeer gebruiksvriendelijk in de 
verwerking. Het vlies wordt logisch afgerold waar-
door de gekleurde kant met opdruk aan de buiten-
kant zit en wordt vervolgens dakpansgewijs aange-
bracht. De overlap is afhankelijk van de dakhelling 
wat ong. 15 cm is.

Spinvlies 120 is goed beloopbaar zonder dat ze snel 
beschadigd raakt. De UV- en temperatuur besten-
digheid is langdurig gegarandeerd. Voor de open 
bouwfase wordt max. 6 maand aangehouden, maar 
het is altijd beter om het dak zo snel mogelijk dicht 
te leggen.

www.rvc.eu
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Product RVC Bouwfolie

Opbouw folie Toplaag PP Nonwoven 
Tussenlaag 30 gr/m² micropo-
reuze film
Onderlaag PP Nonwoven

Gewicht (g/m2) Ong. 115 g/m²

Rol afmeting 1.50m / 3.0m x 50m

Temp. Bestendigheid -40°C tot +80°C

Brandwerendheid Klasse E EN13501 Klasse E

Treksterkte EN11311 Lengte / dwars

Treksterkte (N-5cm) 260 / 170

Rek bij breuk in % 50 / 70

W.D.D. Volgens EN 12572 klimaat C 
>1050 g/m²/24h

Sd-waarde in mm 0.02mm

Waterdicht Klasse W1

Weerst. Mech. Belast. Klasse PS

Geproduceerd en gemarkeerd 
Volgens CE alsook EN 13859

KOMO
gecertificeerd

volgens 
BRL4708

Afmeting: Artikelcode: Gram per/m² Rol/Pallet

1.5 x 25m      TPP150000A120 115 gr/m² 100 rol

1,5 x 50m TPP150000B120    115 gr/m² 50 rol
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Spinvlies 120 Basic  3L
Spinvlies 120 is een 3 laags spinvlies van zeer hoog-
waardige kwaliteit, dat uw huis op een perfecte ma-
nier zal beschermen tegen vocht, stof en sneeuw. 
Hierdoor wordt de economische levensduur van een 
constructie aanzienlijk verlengd. Spinvlies 120 is uni-
verseel toepasbaar in alle geïsoleerde dak- en gevel 
constructies. Door zijn hoge waterkering in de open 
bouwfase, zijn superieure treksterktes en zijn hoge 
dampopenheid kan dit vlies rechtstreeks op elke 
ondergrond bij zowel nieuwbouw als bij renovatie. 
Spinvlies 120 is een licht materiaal en daardoor zeer 
gebruiksvriendelijk in de verwerking. Het vlies wordt 
logisch afgerold waardoor de gekleurde kant met 
opdruk aan de buitenkant zit en wordt vervolgens 
dakpansgewijs aangebracht. De overlap is afhan-
kelijk van de dakhelling ong. 15 cm. Spinvlies 120 
is goed beloopbaar zonder dat ze snel beschadigd 
raakt. De UV- en temperatuur bestendigheid is lang-
durig gegarandeerd. Voor de open bouwfase wordt 
max. 6 maand aangehouden maar het is altijd beter 
om het dak zo snel mogelijk dicht te leggen. Spin-
vlies 120 wordt standaard geleverd in de kleur grijs. 
Diverse andere kleuren zijn mogelijk. Bij afname van 
minimaal 6  pallets is eigen opdruk of private label 
mogelijk.

www.rvc.eu
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Voordelen:

• Waterdicht en winddicht
• Volledig dampopen
• Volledig recyclebaar
• Eenvoudige montage
• Hoge treksterkte (mandragend)
• Langdurige UV bestendigheid 
• Diverse kleuren en opdruk mogelijk

Geproduceerd en gemarkeerd 
Volgens CE - EN13501

Product Spinvlies 120 Basic 3L

Opbouw folie Toplaag PP Nonwoven grijs 
Tussenlaag 30 gr/m² 
microporeuze film
Onderlaag PP Nonwoven

Gewicht (g/m2) Ong. 120 g/m²

Rol afmeting 1.50m x 50m

Temp. Bestendigheid -40°C tot +80°C

Brandwerendheid Klasse E EN13501

Treksterkte EN12310-1 Lengte / dwars 

Treksterkte (N-5cm) 205 / 125

Rek bij breuk in % 30 / 40

W.D.D. Volgens EN 12572 Klimaat C  
>1050 g/m²/24h

Sd-waarde in mm 0.02mm

Waterdicht Klasse W1

Weerst. Mech. Belast. Klasse PS 

Bo
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Tricofol VSA155
Tricofol VSA155 is een mandragende aluminium  
folie. De folie is opgebouwd uit drie lagen, een laag 
gemetalliseerde PET aluminium, een laag geweven 
PP-net en een laag PE folie. Door het aanbrengen 
van deze folie in specifieke toepassingen in construc-
ties zal er een hogere isolatiewaarde worden bereikt, 
door de reflectie van de infrarode warmtestralen  
tegen de aluminiumfolie.

Deze dampdichte folie is van toepassing in construc-
ties waar een hoge dampremming gevraagd wordt, 
zoals: onder vochtgevoelige vloeren, in speciale plat-
te dakconstructies, in dak- en gevelconstructies en bij 
gebouwen met een klimaat klasse 4 zoals bij zwem-
baden, sauna e.d.

Verwerking: 

Tricofol VSA155 kan in dak- en wand constructies 
normaal geniet worden. Belangrijk is bij bepaal-
de details gebruik te maken van alu tape om tot 
een goede verantwoorde dampdichte oplossing te  
komen. Bij grotere oppervlaktes de folie altijd vol-
doende overlappen. De overlap vastzetten met een 
dubbelzijdig tape. Voor de verdere verwerking wordt 
verwezen naar de standaard verwerkingsrichtlijnen 
zoals deze omschreven worden door BDA voor de 
dampremmende membranen. 

www.rvc.eu
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Voordelen:

• Wind en waterdicht
• Extreem dampdicht (Sd = >600m)
• Hoge treksterktes 
• Geen chemische reactie met normale bouwstoffen 
• Zeer goed UV stabiel 
• Handzame rollen 

Product Tricofol VSA155

Omschrijving: 3 lagen gewapend, aluminium coating.  

Opbouw folie Polyester Aluminium laag PP met LDPE Folie

Gewicht (g/m2) 155 g/m²

Rol afmeting 1.50m x 25m

Temp. Bestendigheid -40°C tot +80°C

Brandwerendheid Klasse E EN13501-1

Treksterkte EN12311-1 Lengte / dwars

Treksterkte (N-50mm) 250 / 230

Rek bij breuk in % 20 / 10  

Spijkersterkte 150 / 150N 5cm 

W.D.D. Volgens EN 12572 

Sd-waarde in m 600m

Waterdicht Klasse W1 

Kleur Aluminium 

Warmte emissie 
waarde 

0.43 

Eff. R-waarde icm 
luchtspouw 40 mm

0.27 m² W/K

Afmeting: Artikelcode: Gram per/m² Rol/Pallet

1.5 x 25m TAL150000A155 155 gr/m² 100 rol

1,5 x 50m TAL150000B155 155 gr/m² 50 rol
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Tricofol VSD110
Tricofol VSD110 is een super sterke gewapende  
folie zonder microperforatie. VSD is versterkt en 
dampremmend. Tricofol VSD110 is een gewapende 
folie bestaande uit een laag geweven polypropyleen 
net, aan 2 zijden voorzien van een laag ldpe folie. Als 
hoogwaardige dampremmende folie wordt zij toege-
past zowel in renovatie als in nieuwbouw. 

Toepassingen:

• Dampremmende gewapende folie
• Tijdelijke afdichting voor ramen 
• Afdichting bij stelkozijnen 
• Scheidingswanden 
• Afdekking en bescherming tegen wind en vuil 

Verwerking: 

Tricofol VSD110 kan ingezet worden als damp- 
remmende folie, in alle situaties waar specifieke 
dampremming gevraagd wordt. Speciaal bij gevel- 
elementen waarop niet direct een binnenbeplating 
wordt aangebracht. Ook op geïsoleerde daken waar-
op riet aangebracht wordt, kan een dampremmer 
zorgen voor het behoud van een goede constructie.

Tricofol VSD110 is tevens goed inzetbaar bij tijde- 
lijke afdichting van kozijnen in de open bouw- 
fase. De transparante folie zorgt ervoor dat er in de  
woning normaal doorgewerkt kan worden. 

www.rvc.eu
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Ook als scheidingswand in gebouwen waar de zaken 
stofvrij gehouden dienen te worden. 
Elke afdekking en bescherming tegen vocht en stof 
kan met deze sterke folie opgelost worden.

Product Tricofol VSD110

Omschrijving: Gew. ongeperforeerde folie

Opbouw folie Geweven PP net tussen 2 lagen 
Polyethyleen  

Gewicht (g/m2) 110 g/m²

Rol afmeting 1.50m  x 25m

Temp. Bestendigheid -40°C tot +80°C

Brandwerendheid NEN 6064 Klasse E 

Treksterkte EN12311-1 Lengte / dwars

Treksterkte (N-50mm) 220 / 190

Rek bij breuk in % 15 / 15

Spijkersterkte 155 / 145N 5cm 

W.D.D. Volgens EN 12572 
Klimaat C >0.03 g/m²/24h

Sd-waarde in m 40m

Waterdicht Klasse W1 

Kleur Transparant

Afmeting: Artikelcode: Gram per/m² Rol/Pallet

1.5 x 25m TLD150000A110 110 gr/m² 100 rol

1,5 x 50m TLD150000B110 110 gr/m² 50 rol
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Tricofol VSG140
Tricofol VSG140 is de hardloper in gewapende 
geperforeerde folie. VSG staat voor versterkt ge-
perforeerd. Tricofol VSG140 is een gewapende ge-
perforeerde folie bestaande uit een laag geweven 
polypropyleen net en aan de onderzijde en boven-
zijde voorzien van een LDPE folie. Door deze speci-
fieke samenstelling van de verschillende lagen wordt 
een goede treksterkte zowel in de lengterichting als 
de breedterichting behaald waardoor een hoge mate 
van bescherming wordt geboden tegen mechanische 
beschadigingen. 

Toepassingen:

Tricofol VSG140 kan ingezet worden voor verwer-
king in alle gevelelementen bij zowel nieuwbouw als 
renovatie projecten, maar kan natuurlijk ook in gezet 
worden bij borstweringen, panelen en topgevels. 

Verwerking: 

Tricofol VSG140 mag niet direct op een harde on-
dergrond aangebracht worden, maar moet met een 
minimale luchtspouw aangebracht worden van 2cm, 
bijv. doormiddel van een tengel. 
Tricofol VSG140 horizontaal afrollen op de logische 
wijze, daarbij ligt de ruwe zijde van de perforatie au-
tomatisch aan de bovenzijde. 
Tricofol VSG140 moet bij overlappingen altijd in 
horizontale banen, dakpansgewijs aangebracht 

www.rvc.eu
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worden. Overlap minimaal 15cm. 
Toepassing onder een dakhelling van 15° is niet 
gewenst. 
Tricofol VSG140 insnijden bij een dakraam of 
schoorsteen en vouwen zodat er een opstaande rand 
ontstaat. Daarna een extra strook van 10 cm aan-
brengen. Bij de goot en in de nok een doorgaande 
luchtdoorvoer opening aanhouden van 20mm.

Product Tricofol VSG140

Omschrijving: Gew. ongeperforeerde folie

Opbouw folie Geweven PP net tussen 2 lagen 
Polyethyleen  

Gewicht (g/m2) 140 g/m²

Rol afmeting 1.50m / 2.00m x 50m

Temp. Bestendigheid -40°C tot +80°C

Brandwerendheid NEN 6064 Klasse E

Treksterkte EN12311-1 Lengte / dwars

Treksterkte (N-50mm) 280 / 250

Rek bij breuk in % 40 / 30 

Spijkersterkte 155 / 145N 5cm

W.D.D. Volgens EN 12572
Klimaat C >40 g/m²/24h

Sd-waarde in m 1.1m

Waterdicht Klasse W2

Kleur Transparant/blauw

Afmeting: Artikelcode: Gram per/m² Rol/Pallet

1.5 x 25m TLD150000A140 140 gr/m² 100 rol

1,5 x 50m TLD150000B140 140 gr/m² 50 rol
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I N H O U D  V O R M  G E V E N

In de bouw en industrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt 
van verpakkingsmaterialen. Deze verpakkingsmaterialen 
dienen natuurlijk in eerste plaats ter bescherming van 
uw product, zowel kant-en-klare producten als halffabri-
caten. Vaak dient de verpakking ook als reclamedrager, 
met informatie over uw product en ter bevestiging van 
uw merk.
 
Bij RVC bent u aan het goede adres om de juiste bescher-
ming aan uw product te geven en het imago van het merk 
uit te dragen. Precies zoals u dat wenst, met net die uitstra-
ling waardoor uw verpakking eruit springt! Klantspecifieke 
producten is één van onze sterke punten, zoals vlamver-
traging, sterkte, kleurtinten,. Door met de klant samen te 
werken, zoeken we altijd naar innovatieve oplossingen voor 
nieuwe, deels unieke producten. 

Elke verpakking is uniek, in verschillende materialen, 
uitvoeringen en formaten (o.a. vlakfolie, (half-)buisfolie, 
gewevenfolie, strechfolie, rekbuisfolie, afdekhoezen, krimp-
hoezen, s-hoezen, ventielzakken, vlakke zakken en vellen). 
Bedrukkingsmogelijkheden in maximaal 8 kleuren.

Wij geven u graag vrijblijvend advies en maken graag een 
passende offerte voor u.

RVC Industriële Verpakkingen B.V. 

Spoelerstraat 28, 7461 TW  Rijssen, Postbus 109, 7460 AC  Rijssen 

Tel.: +31 (0)548 - 53  93 95, Fax: +31 (0)548 - 51 42 03 

e-mail: info@rvc.eu Internet: www.rvc.eu

Kunstof bouw- en 
industrieverpakkingen

I N H O U D  V O R M  G E V E N

INHOUD VORM GEVEN
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Kunststof bouw- en
industrieverpakkingen

In de bouw en industrie wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van verpakkingsmaterialen. Deze verpak-
kingsmaterialen dienen natuurlijk in eerste plaats ter 
bescherming van uw product, zowel kant-en-klare 
producten als half-fabricaten.

Vaak dient de verpakking ook als reclamedrager, met 
informatie over uw product en ter bevestiging van uw 
merk.

Bij RVC bent u aan het goede adres om de juiste be-
scherming aan uw product te geven en het imago van 
het merk uit te dragen. Precies zoals u dat wenst, met 
net die uitstraling waardoor uw verpakking eruit springt. 
Klantspecifieke producten is één van onze sterke pun-
ten, zoals vlamvertraging, sterkte en kleurtinten. Door 
met de klant samen te werken zoeken we altijd naar 
innovatieve oplossingen voor nieuwe, deels unieke pro-
ducten.

Elke verpakking is uniek in verschillende materialen, 
uitvoeringen en formaten (o.a. vlakfolie, (half-)buisfolie, 
gewevenfolie, stretchfolie, rekbuisfolie, afdekhoezen, 
krimphoezen, s-hoezen, ventielzakken, vlakke zakken 
en vellen). Bedrukkingsmogelijkheden in maximaal  
8 kleuren.

Industrieverpakkingen

I N H O U D  V O R M  G E V E N
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Levensmiddelenindustrie

I N H O U D  V O R M  G E V E N

Levensmiddelenindustrie



I N H O U D  V O R M  G E V E N

Een groot deel van de verpakkingen die RVC levert 
worden afgezet in de levensmiddelenindustrie. Deze 
verpakkingen dienen natuurlijk in eerste plaats om uw 
product hygiënisch en beschermend te verpakken tegen 
invloeden van buitenaf. Voor al onze producten in de 
levensmiddelenindustrie kunnen wij u een levensmid-
delen geschiktheidsverklaring doen toekomen. 

Bij ons bent u aan het goede adres om de juiste bescherming 
aan uw product te geven en het imago van het merk uit 
te dragen. Precies zoals u dat wenst, met net die uitstra-
ling waardoor uw verpakking eruit springt! Klantspecifieke 
producten is één van onze sterke punten, zoals vlamvertra-
ging, sterkte, kleurtinten, etc. Door met de klant samen te 
werken, zoeken we altijd naar innovatieve oplossingen voor 
nieuwe, deels unieke producten. 

Zoals uw product klantspecifiek geproduceerd wordt, 
maken wij ook onze producten aan de hand van uw 
wensen. U kunt hier denken aan specifieke materiaalkeuze 
(HDPE, COEX, LDPE etc), alle soorten formaten en uitvoe-
ringen (buis, vlak en halfbuisfolie), diverse soorten zakken 
en hoezen (afdekhoezen, ventielzakken, kratzakken, etc.) 
en natuurlijk kunnen wij dit bedrukken tot 8 kleuren.

Wij geven u graag vrijblijvend advies en maken graag een 
passende offerte voor u.

RVC Industriële Verpakkingen B.V. 

Spoelerstraat 28, 7461 TW  Rijssen, Postbus 109, 7460 AC  Rijssen 

Tel.: +31 (0)548 - 53  93 95, Fax: +31 (0)548 - 51 42 03 

e-mail: info@rvc.eu Internet: www.rvc.eu

Verpakkingen voor de 
levensmiddelenindustrie
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Verpakkingen voor de
levensmiddelenindustrie
Een groot deel van de verpakkingen die RVC levert 
worden afgezet in de levensmiddelenindustrie. Deze
verpakkingen dienen natuurlijk in eerste plaats om 
uw product hygiënisch en beschermend te verpakken 
tegen invloeden van buitenaf. Voor al onze produc-
ten in de levensmiddelenindustrie kunnen wij u een 
levensmiddelen geschiktheidsverklaring doen toeko-
men.

Bij ons bent u aan het goede adres om de juiste be-
scherming aan uw product te geven en het imago van 
het merk uit te dragen. Precies zoals u dat wenst, met 
net die uitstraling waardoor uw verpakking eruit springt! 
Klantspecifieke producten is één van onze sterke pun-
ten, zoals vlamvertraging, sterkte, kleurtinten, etc. Door 
met de klant samen te werken, zoeken we altijd naar 
innovatieve oplossingen voor nieuwe, deels unieke pro-
ducten.

Zoals uw product klantspecifiek geproduceerd wordt, 
maken wij ook onze producten aan de hand van uw 
wensen. U kunt hier denken aan specifieke materiaal-
keuze (HDPE, COEX, LDPE etc), alle soorten formaten 
en uitvoeringen (buis, vlak en halfbuisfolie), diverse 
soorten zakken en hoezen (afdekhoezen, ventielzak-
ken, kratzakken, etc.) en natuurlijk kunnen wij dit be-
drukken tot 8 kleuren.
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Wij zijn gespecialiseerd in PE- en PP-verpakkingen die 
gebruikt worden om uw product veilig en effectief te 
verpakken.
 
Tot onze klantenkring behoren o.a. (industriële) wasserijen, 
producenten van (huis)textiel, tapijtfabrikanten, etc. 
Wij kunnen vlakfolie tot een breedte van 4,20 m leveren, 
die zowel als hand- of machinaalverpakking gebruikt kunnen 
worden. De verpakkingen zijn in verschillende uitvoerin-
gen leverbaar. Als mono- of coëxkwaliteit, als folie, zakken, 
hoezen, vellen, etc. 
Omdat wij over eigen productie en drukkerij (tot 8 kleuren) 
beschikken, hebben wij snelle levertijden.

Een zeer goede samenwerking met u als klant garandeert 
perfecte en/of innovatieve verpakkingsideeën.   

Elke verpakking is uniek, door verschillende grondstof-
fen, formaten, diktes en uitvoeringen zoals o.a. vlakfolie, 
(half-)buisfolie, gewevenfolie, strechfolie, rekbuisfolie, afdek-
hoezen, krimphoezen, s-hoezen, ventielzakken, vlakke zakken 
en vellen. Bedrukkingsmogelijkheden t/m 8 kleuren.

Wij geven u graag vrijblijvend advies en maken graag een 
passende offerte voor u.

RVC Industriële Verpakkingen B.V. 

Spoelerstraat 28, 7461 TW  Rijssen, Postbus 109, 7460 AC  Rijssen 

Tel.: +31 (0)548 - 53  93 95, Fax: +31 (0)548 - 51 42 03 

e-mail: info@rvc.eu Internet: www.rvc.eu

Verpakkingen voor 
textielverwerkende industrie
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Automatisch verpakken van 
potgrond, meststoffen, isolatie-
materiaal, zand, zout, etcetera

Natuurlijk wenst u de ideale verpakking, bij ons bent u 
aan het juiste adres. Wij leveren de modernste PE-ver-
pakkingen uit Coëx- of Laminaatfolies zowel vlak- en 
als buisfolie (eventueel met rugvouw) tot 8 kleuren be-
drukt, precies zoals u wenst.

De verwerkbaarheid op de machines is zeer goed, zodat u 
meer kunt verpakken in een korte tijd.
Omdat wij veel ’standaard formaten’ op voorraad hebben, 
zijn wij in de gelegenheid snel te leveren. Ook onze af-
roepcapaciteit met 1500 palletplaatsen wordt door onze 
klanten op waarde geschat!

Een zeer goede samenwerking met u als klant garandeert 
perfecte en/of innovatieve verpakkingsideeën.

Elke verpakking is uniek door verschillende grondstof-
fen, formaten, diktes en uitvoeringen zoals o.a. vlakfolie, 
(half-)buisfolie, gewevenfolie, stretchfolie, rekbuisfolie, 
afdekhoezen, krimphoezen, s-hoezen, ventielzakken, 
vlakke zakken en vellen. Bedrukkingsmogelijkheden t/m  
8 kleuren.
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Onze draagtas, uw visitekaartje!
Een draagtas dient niet alleen ter bescherming van uw pro-
duct maar bovenal als reclamedrager. Een unieke tas is het 
visitekaartje van uw bedrijf, logo of merk.
RVC Industriële Verpakkingen heeft diverse geavanceerde 
machines in huis waardoor wij:

• Diverse modellen, materialen, formaten en kleuren 
kunnen leveren.

• Bedrukkingsmogelijkheden hebben t/m 8 kleuren.
• Snelle levertijden kunnen realiseren.

Onze modellen zijn o.a.:

• Lusdraagtassen
• Draagtassen met verstevigde handgreep
• Hemddraagtassen
• Moderne tassen met koord- of buishandgreep
• Papieren tassen

Luxe draagtassen!
Daarnaast is ons tassenprogramma verder uitgebreid met 
diverse speciale tassen.
PP woven, PP non woven en nylon tassen in diverse mo-
dellen. Met uw eigen logo en kleuren ontwikkelen wij een 
unieke tas ! Vele mogelijkheden in kleuren, materialen, 
bedrukkingen, lussen, koorden, hengsels, webbings,  
laminaten, etc.

Onze modellen zijn o.a.:

• Shoppers
• Postman bags
• Duffle bags
• Rugtassen
• Schoudertassen
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Verkoop Benelux

Rob Dangremond
(Algemeen en Commercieel Directeur) 
Tel.   +31 (0)548 - 53 93 99 
Fax.  +31 (0)548 - 51 42 03 

Henze Koenderink
(Comm. Medewerker 
Bouw Industrie Benelux)  
Tel.   +31 (0)548 - 53 93 96 
Fax.  +31 (0)548 - 51 42 03 
 
Jelte Lichtenberg
(Comm. Medewerker  
Bouw Industrie Benelux)   
Tel.   +31 (0)548 - 53 93 90 
Fax.  +31 (0)548 - 51 42 03 

Mark Wonnink 
(Comm. Medewerker  
binnendienst  Europa)   
Tel.   +31 (0)548 - 53 93 92 
Fax.  +31 (0)548 - 51 42 03 

Otto Voortman
(Comm. Medewerker  
binnendienst Benelux)   
Tel.   +31 (0)548 - 53 93 95 
Fax.  +31 (0)548 - 51 42 03 

Wilma Nijenhuis
(Comm. Medewerkster  
Draagtassen)   
Tel.   +31 (0)548 - 53 93 97 
Fax.  +31 (0)548 - 51 42 03 

Verkoop Duitsland

Antoine Dangremond
(Comm. Medewerker buitendienst) 
Tel.   +31 (0)6 - 53 335 676 
Fax.  +31 (0)548 - 51 42 03 

Gerben Lichtenberg
(Comm. Medewerker binnendienst) 
Tel.   +31 (0)548 - 53 93 98 
Fax.  +31 (0)548 - 51 42 03 

Tonnie Lohuis
(Comm. Medewerker binnendienst)   
Tel.   +31 (0)548 - 53 93 94 
Fax.  +31 (0)548 - 51 42 03



Spoelerstraat 28 , 7461 TW Rijssen
Postbus 109 , 7460 AC Rijssen
Tel: +31 (0)548 539 395
Fax: +31 (0)548 514 203
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