
Waar in basis verpakken tot doel heeft een product transportabel te maken en daarbij ook 
te beschermen, is de presentatie van een product ook een belangrijk onderdeel in de keuze 
van vouwkarton. Wij maken als consument in veel gevallen keuzes op basis van uitstraling 
en aantrekkingskracht. Men ziet dit terug in de creativiteit die gebruikt is voor diverse 
verpakkingen; vouwkarton biedt ontwerpers een ruime vrijheid hierin. 

Een duurzame keuze
Karton is een recyclebaar natuurproduct, waarbij er strikte regels gevolgd worden bij het 
verkrijgen van de grondstoffen. De producenten van karton streven naar een lage carbon 
footprint en gaan bewust om met zowel omgeving als milieu. Concreet betekent dit, dat er 
verantwoord wordt omgegaan met energieverbruik en waterbeheer en dat de Co2 uitstoot 
zoveel mogelijk geneutraliseerd wordt. Het bosareaal groeit nog steeds, men kan zeggen 
dat voor iedere boom die ten behoeve van de kartonproductie wordt gekapt, er 3 bomen 
worden geplant. Met karton kiest u dus voor een duurzaam product uit een hernieuwbare 
bron. 

IPP is lid van het Vouwkarton Platform Nederland, 
waar u meer informatie omtrent vouwkarton en 
duurzaamheid kunt vinden: www.vouwkarton.nl 

BoardBox
De BoardBox bevat een overzicht van het assortiment vouwkarton van IPP. Hierin treft u 
soorten welke uit productie maar ook uit voorraad kunnen worden geleverd.

Daarnaast biedt de BoardBox plano vouwdoosjes. Deze vouwdoosjes zijn vervaardigd om 
u een beeld te geven van de drukkwaliteit, de vouweigenschappen en de stevigheid van de 
diverse varianten karton. Zo kunt u diverse kartonsoorten met elkaar vergelijken en komen 
tot de juiste keuze voor de toepassing. 

De technische waarden en specificaties van alle soorten karton in de BoardBox kunt u 
downloaden op www.ipp.nl/boardbox/datasheets.

FSC en ILS
IPP is in het keuzeproces een belangrijke FSC gecertificeerde intermediair 
tussen u en de producent van het karton. IPP beschikt over zeer ruime 
kennis en ervaring om u in het keuzeproces te begeleiden en deze informatie 
ook voor u van toegevoegde waarde te laten zijn. Tevens kan IPP u faciliteren 
met klant-specifieke opslag en transport, de IPP Logistic Service (ILS). 

Een juiste keuze
Karton is inzetbaar voor een grote diversiteit aan 
verpakkingen, promotionele en grafische doeleinden. Omdat 
iedere toepassing zo haar eigen specifieke eisen heeft, is de 
keuze voor een juiste kartonkwaliteit cruciaal, zowel voor de 
verwerking als de functionaliteit.

De keuze voor het juiste karton in relatie tot de toepassing dient al in een vroeg stadium te 
worden bepaald. De eigenschappen van het karton dienen te worden afgestemd op de eisen 
van de verpakking. Denk hierbij aan de mate van sterkte en stijfheid, biologisch afbreekbaar 
of composteerbaar, direct of indirect voedselcontact, diepvries- of hittebestendig etc. Elke 
kartonproducent heeft zijn eigen receptuur en verschillen in grondstoffen. IPP helpt u het juiste 
karton te kiezen voor uw toepassing.

Kartonkwaliteiten worden op grafische (visueel) of fysieke (functioneel) eigenschappen 
geproduceerd. Een grafisch karton heeft doorgaans een zeer egaal oppervlak en is daardoor 
uitstekend te bedrukken in zowel conventionele als vele digitale druktechnieken. Een grafisch 
karton biedt echter minder dikte en stijfheid, waardoor het niet in alle gevallen geschikt is voor  
verpakkingsdoeleinden. Bij een verpakkingskarton is het juist andersom; een hoge mate van 
dikte en stijfheid, met als consequentie een minder hoogwaardig drukresultaat. 

Een vroegtijdige en juiste kartonkeuze voorkomt teleurstellingen in het verdere verwerkingsproces. 
Een product in een ingedeukte verpakking wordt door de consument niet gekozen, maar ook een 
slecht bedrukte wenskaart zal de consument niet snel kiezen.  

De verwerking van karton
Als het gaat om het verwerkingsproces van vouwkarton wordt het belang van de juiste keuze nog 
eens onderstreept, omdat er bij vouwkarton meer verwerkingsstadia en mogelijkheden zijn dan 
bij bijvoorbeeld papier. Denk aan: drukken, stansen, vouwplakken, nabewerking etc. 

De druktechniek vraagt eveneens om aandacht. Offsetverwerking is kostenefficiënt bij grotere 
oplagen en heeft meer mogelijkheden als het gaat om dikte ten opzichte van digitaal drukken. 
Digitaal biedt de mogelijkheid te kiezen voor kleinere oplagen en personalisatie. Het is sterk in 
opmars en wordt meer en meer gecombineerd met offset. Het aantal hybride drukkerijen neemt 
de laatste jaren toe. De fabrieken spelen daarop in door steeds meer kwaliteiten te ontwikkelen 
die ook geschikt zijn voor verwerking op digitale machines, zoals HP Indigo of lasermachines. 

Het is van belang u goed te laten informeren of een kartonkwaliteit geschikt is voor digitale 
verwerking, omdat gramgewicht, dikte en oppervlak hierbij een cruciale rol spelen. 

Ril - rechterflap wordt naar achteren gevouwen


