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Over Conpax
 
Conpax is gehuisvest in een nieuw duurzaam
pand waarbij op een verantwoorde manier  
(o.a. 5.000 zonnepanelen) de vouwkartonproductie, 
commercie en logistiek in een inspirerende 
omgeving bij elkaar worden gebracht. 

Conpax B.V. is een toonaangevende leverancier van 
duurzame disposables en foodverpakkingen in de 
Benelux en onderdeel van het 
internationaal opererende PAPSTAR GmbH.
Wij voelen ons verantwoordelijk voor het leefbaar 
houden van onze wereld, ook voor toekomstige 
generaties. Dit doen wij o.a. door het ontwikkelen 
van duurzame producten en assortimenten. 
Conpax is in staat om een vooruitstrevend en 
innovatief assortiment aan haar klanten aan te 
bieden en haar klanten te ontzorgen als het gaat om 
klantspecifieke oplossingen, distributie en opslag. 
Zo kunnen we een bijdrage leveren aan het succes 
van onze klanten en de verduurzaming van hun 
assortiment. 

Conpax Groep als toonaangevende leverancier

De volledige Conpax-organisatie bestaat uit de 
volgende bedrijven:

• Verpakkingen en disposables 
 Conpax B.V.
• Productie vouwkartonnen verpakkingen
 Conpax Kartonnages B.V.
• Verpakkingsmachines en toebehoren
 TEN Packaging B.V.
• Composteermachines 
 TEN Composting
 (Onderdeel van TEN Packaging B.V.) 

We Take Care
 
Naast het ontwikkelen van duurzame assortimenten
proberen wij ook de volgende stap te maken en
voorop te lopen als het gaat om circulaire concepten.
We Take Care…

Met het Take Care concept streven we naar
een gesloten keten op basis van hernieuwbare
grondstoffen. Op basis van de onderstaande
uitgangspunten is het Take Care concept ontwikkeld.

Duurzame disposables en 
verpakkingen

Stimuleren hergebruik 
Commitment creëren

Recycling 
Gescheiden inzameling & 
ophalen

Composteren
Gescheiden inzamelen
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Twee afvalstromen die uitstekend toepasbaar zijn in een cateringomgeving en die aansluiten bij uw wens tot 
duurzame bedrijfsvoering lichten we onderstaand kort toe en presenteren wij graag uitgebreid in een persoonlijk 
gesprek.

Recycling: Gescheiden inzameling & ophalen. Papieren bekers met bijvoorbeeld een PE-coating worden apart 
ingezameld, opgehaald en verwerkt tot hygiënepapier. 

Composteren: Gescheiden inzamelen van organisch afval en EN13432-genormeerde disposables. Duurzame 
disposables zoals een bakje van karton of CPLA-bestek worden samen met het gft-afval gecomposteerd en verwerkt.

Voordelen composteren:
• Composteren leidt tot wel 90% reductie van het 

afvalvolume en zorgt voor het terugbrengen van 
de afvalkosten.

• Draagt bij tot zero waste.
• Het composteren van organisch afval reduceert 

de CO2-uitstoot.
• Eindproduct compost is weer herbruikbaar als 

bemesting voor planten.

De producten en het assortiment staan centraal bij de totale Conpax-visie op duurzaamheid. Voor Conpax zijn 
maatschappelijke en milieuaspecten even belangrijk als de hoge kwaliteitseisen. Bij productselectie en de productie 
wordt er gekozen voor keurmerken die een duidelijk signaal geven. 

De Forest Stewardship Council (FSC®) streeft ernaar dat de bossen overal 
op aarde milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord en duurzaam 
worden gebruikt. De FSC® heeft wereldwijd uniforme basisprincipes 

Bij correcte industriële compostering is na 80 dagen meer dan 90% van het product 
biologisch afgebroken. Het kiemplantlogo komt vaak voor in combinatie met het OK 
Compost-label. 

ISO22000, ofwel het voedselveiligheid-managementsysteem, stelt eisen aan een 
systeem voor voedselveiligheid en is gericht op alle schakels in de voedselketen 
en de inspectie hiervan. 
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Duurzame concepten
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PAPSTAR / PAPSTAR pure:
De merken PAPSTAR en PAPSTAR pure omvatten 
FSC®-gecerti� ceerde kartonnen borden en schalen 
van primaire vezels die geen schadelijke sto� en 
bevatten. Bestek van ongebleekt hout, bekers voor 
koude dranken, rietjes en verpakkingsbekers van het 
composteerbare bioplastic PLA en hittebestendig 
bestek van CPLA. Verder bestaat het assortiment uit 
magnetronbestendige borden, schalen en bekers voor 
warme dranken, gemaakt van suikerriet. De 100% 
natuurlijke borden van bladeren van de arekapalm 
maken het duurzame aanbod compleet.

Bio-Starpak:
Bio-Starpak staat voor een duurzame serie van 
kartonnen snackbakjes tot borden en schalen van 
palmblad. De kartonnen bakjes zijn gemaakt van 
virgin karton en zijn van zichzelf vetwerend, waardoor 
er geen coating nodig is. 

Good Food:
Good Food is een stijlvol en bovenal duurzaam 
fastfoodconcept. Het hoogwaardige karton zorgt 
samen met de eigentijdse opdruk voor een betere 
presentatie en optimale smaakbeleving. Deze lijn 
is veelzijdig inzetbaar voor tal van producten, 
van fastfood tot sandwiches. Het karton is 
FSC®-gecerti� ceerd en volledig composteerbaar. 

PAPSTAR pure

• Duurzaamheid speelt al jaren een centrale rol in de realisatie van het PAPSTAR pure-assortiment.
• De disposables zijn gemaakt van vier verschillende hernieuwbare grondstoffen: 
 Hout, mais, suikerriet en palmblad. 
• Een groot deel van het assortiment is biologisch afbreekbaar en composteerbaar.
• Pure houten bestek, roerstaafjes en spiesjes worden gemaakt van natuurlijk licht berkenhout, omdat dit  
 - in tegenstelling tot andere houtsoorten - niet gebleekt hoeft te worden.     
• Voor de verwerking van karton wordt vanwege de lange vezellengte voornamelijk vurenhout gebruikt.          
• Disposables met het EN 13432 logo zijn industrieel composteerbaar. Na 80 dagen is meer dan 90%  van het  
 product biologisch afgebroken.              
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Duurzame concepten

100% FAIR: 
100% FAIR staat voor een innovatieve, duurzame 
serie van kartonnen snackbakjes en maaltijdbakken, 
tot papieren rietjes en  bestek. Een lijn met vernieuwende 
ontwerpen, waaronder het snackbakje met vast sausvakje.
De serie is gemaakt van bruin FSC®-gecerti�ceerd 
ongebleekt karton voorzien van een biocoating en is 
vetwerend, recyclebaar en 100% composteerbaar. De 
neutrale en bruine uitstraling benadrukt de duurzaamheid. 

Folia:
De Folia-lijn is ontworpen met als inspiratie de natuur 
en duurzaamheid. Het Folia-concept is een volledig 
duurzaam servies van bord tot bestek. De luxe grote 
borden hebben de vorm van een blad en zijn voorzien 
van een bladnerf. Voor met name de koude maaltijden 
en kleinere eetmomenten zijn de ellipsvormige 
borden ontworpen. Het Folia-bestek is gemaakt van 
CPLA en eigentijds vormgegeven vanuit het oogpunt 
van functionaliteit en gebruiksgemak. 

Folia
De Folia-lijn is ontworpen met als inspiratie de natuur en 
duurzaamheid. Het Folia-concept is een volledig duurzaam 
servies van bord tot bestek. De luxe grote borden hebben 
de vorm van een blad en zijn voorzien van een bladnerf. 
Voor met name de koude maaltijden en kleinere 
eetmomenten zijn de ellipsvormige borden ontworpen. 
Het Folia-bestek is eigentijds vormgegeven vanuit het 
oogpunt van functionaliteit en gebruiksgemak. Het bestek 
is beschikbaar als eenmalig gebruik in papier en als 
meermalig gebruik in CPLA.

100% FAIR:
100% FAIR staat voor een innovatieve, duurzame serie van 
kartonnen snackbakjes tot maaltijdbakken, tot papieren 
rietjes en bestek. Een lijn met vernieuwende ontwerpen, 
waaronder het snackbakje met vast sausvak.  
De serie is gemaakt van bruin FSC-gecertificeerd ongebleekt 
karton, voorzien van een biocoating en is vetwerend, 
recyclebaar en composteerbaar. De neutrale en bruine 
uitstraling benadrukt de duurzaamheid. 
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SUP-wetgeving
 
Single Use Plastics (SUP) regelgeving, wat betekent dit voor u? 
 
Vanaf 3 juli 2021 is het verboden om een aantal plastic producten voor eenmalig gebruik te verstrekken, zoals 
plastic bestek, borden, roerstaafjes en rietjes. Daarnaast zijn er voor een aantal producten andere 
maatregelen opgenomen met als doel het stimuleren van consumptievermindering. 
 
Plastic afval in zee (plastic soep) is een internationaal probleem. Jaarlijks belandt meer dan acht miljoen ton 
plastic afval in zee. De Europese Unie (EU) wil wegwerpplastic verminderen en meer plastic inzamelen en 
recyclen. De SUP-regelgeving geldt voor alle EU-lidstaten. 
Alle ondernemers die plastic producten voor eenmalig gebruik in omloop brengen krijgen te maken met de 
nieuwe richtlijnen. 
 
De SUP richtlijnen zijn op het moment nog niet definitief. Voor nu weten we het volgende: 
Vanaf 3 juli 2021 mogen onderstaande plastic producten - voor eenmalig gebruik - 
niet meer worden verkocht: 
• Bestek
• Borden 
• Rietjes (behalve als medisch hulpmiddel) 
• Roerstaafjes voor dranken 
• Ballonnenstokjes 
• Voedsel- en drankverpakkingen van EPS (piepschuim) 
• Markeringsplicht drinkbekers 
 
Vanaf 3 juli 2021 zijn drinkbekers, hygiëneproducten en tabaksproducten voorzien van een markering. Dit 
heeft invloed op ons bekerassortiment. 
Alle kartonnen bekers met een PE of PLA coating moeten voorzien zijn van het Plastic in Product logo. De 
bekers die volledig uit plastic bestaan, worden voorzien van een gravering om zo te laten zien dat het product 
uit plastic bestaat. 
 
 
Heeft u hulp nodig bij het integreren van de SUP regelgeving?  Wij helpen u graag. 
Neem contact op met uw vaste contactpersoon of bel/ mail naar onze klantenservice.
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Wij kijken uit 
naar mooie 

samenwerkingen!

www.conpax.com | Linie 13, 6678 PK Oosterhout (Gld) |  +31 (0)887 58 81 11 |  sales@conpax.com


