
...Your promise, our packaging

Vele uitvoeringen leverbaar; met liner, gecoat, 

vul en losslurven e.d.

EXIM FIBC’s zijn leverbaar van 500 tot 2.500 Kg. FIBC’s exact volgens klantenspecificatie voor 

optimale logistiek

Speciale UV-coating zorgt voor een langere levens-

duur in landen met veel zonlicht.

De EXIM 4-punts FIBC’s zijn een optimale oplossing voor het effectief en milieuvriendelijk 

vullen, vervoeren en opslaan van bulkstoffen. De FIBC’s van EXIM hebben veel mogelijk-

heden en voordelen waarmee een optimale logistiek gerealiseerd kan worden.

Uitvoering
• Gecoat of ongecoat

• Standaard of stofdichte naden 

• Ademend

• Extra UV - bestendig

4 - punts FIBC’s
Typen 4-punts FIBC’s
• Op maat gemaakt

• Anti-statisch

• Met liner 

• Dubbelwandig

Bovenzijde
• Open

• Vulslurf

• Schort

• Klep

Bodem
• Vlak

• Losslurf

• Schort

• Klep

Lussen
• Standaard 

• Cross corner

• Tunnel

• Stevedoring-sling

Alle EXIM FIBC’s kunnen voldoen aan de nationale- en 
internationale veiligheidsnormen zoals:
• Test: BVI-BE, NEL, TUV

• Organisatie: EFIBCA

• Normeringen: ISO 9001:2000, HACCP, BRC/IOP, GMP en AIB

• Keurmerk: UN

• Werklast: 500 – 2.500 kg.

Alle EXIM FIBC’s zijn voorzien van het voorgeschreven veiligheidslabel. Leverbaar met één 

of meer document-pockets.

Bedrukking met logo -in één of meer kleuren- is mogelijk

www.zakkencentrale.nl



...Your promise, our packaging

Q-bags kunnen met of zonder pallet vervoerd of 

gestapeld worden - tot 5 hoog!

EXIM’S nieuwste innovatie: de pallet-loze Q-bag met uitsparingen voor de lepels van een heftruck.

EXIM’s vormstabiele FIBC
Deze Q-bag behoudt zowel tijdens het vullen, maar ook in de opslag en bij het transport 

een perfekte vierkante vorm. EXIM’S Q-bag is ook leverbaar met 

POLYETHYLEEN BINNENZAK. Hierdoor kunnen grondstoffen en producten voor de 

levensmiddelen- en chemische industrie economisch en vrij van enige vervuiling verpakt 

worden. De P.E.-binnenzak past perfekt in de buitenzak. 

Mede door het voorgevormde losventiel wordt een snelle en volledige uitstroming ver-

kregen. De Q-bag met PE-liner heeft dezelfde economische voordelen als de standaard 

Q-bag met coating. 25 – 30 % meer volume (in dezelfde FIBC-maten!)

De mogelijkheden van de
Q - bag
• Vormvast 

• Robuust

• Goed stapelbaar

• Stabiel tijdens transport

• Betere handling

• Optimale ruimte-benutting

•   Ideale verpakking voor con- 

tainers/vrachtwagens

•   Uitermate geschikt voor produc-

ten met laag stortgewicht

Extra versterkingsribben geven de Q-bag zijn 

vormvaste vorm..

Meer informatie?

Exim BV/ Zakkencentrale BV

Cairostraat 50

3047 BC Rotterdam

The Netherlands

010 4623511

010 4626939

info@zakkencentrale.nl

www.zakkencentrale.nl
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