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Meulendijks Verpakkingen is een Brabants bedrijf dat zich bezig houdt met het extruderen, Thermoformen en 

spuitgieten van kunststof  foodverpakkingen en disposables.  De producten worden in eigen land gemaakt 

hetgeen onze  Nederlandse economie en arbeid stimuleert.  

Het gehele proces vindt op een milieu verantwoorde en arbeidsvriendelijke manier plaats. ( zie SRE rapport ) 

Emissie gassen worden afgezogen en gefilterd. De bij het proces ontstane afvallen , hout , plastic, papier en 

metaal,  worden gescheiden ingezameld en afgevoerd door een milieudeskundige afvalverwerker , Sita. 

Alle productie resten zoals stans afvallen en extrusie afvallen worden gerecycled en voor 100% hergebruikt. 

Onze producten worden van Polypropeen, Polystyreen en Apet gemaakt die bij de juiste afval verwerking niet 

schadelijk zijn voor het milieu.  

Het verwarmingssysteem van de thermoform machines valt  automatisch in een spaarstand bij laag gebruik of 

bij stilstand of storing. Het koelen bestaat uit een gesloten koelsysteem. De warmte die vrijkomt van de 

machines wordt in de winter gebruikt voor de verwarming van de productiehal en magazijn. 

We zijn in het bezit van een Rook en warmte afvoersysteem en een brandmelderinstallatie. Voor beide zijn we 

gecertificeerd. 

Heftrucks worden elektrisch aangedreven en tevens zijn we bezig met de omzetting van hydraulische naar 

elektrische thermoform machines. Dit bespaard energie en beperkt het machine lawaai aanzienlijk.  

Onze palletbeladingen zijn optimaal hetgeen een positieve invloed heeft  in opslag en vracht.  

Binnen het hele bedrijf geldt een rookverbod.  De werknemers hebben 2 x per dag een korte en een maal per 

dag een lange pauze.  De inpakkers wisselen om de 2 uur van machine waardoor de aandacht en het 

werkplezier hoog blijft.  De werktijden zijn flexibel en kunnen in overleg met de werkgever aangepast worden.  

De arbeid vindt op een eerlijke en volwaardig betaalde wijze plaats en er wordt rekening gehouden met 

sociale en maatschappelijke omstandigheden in zowel de privé als zakelijke sfeer. Medio mei wordt het bedrijf 

BRC gecertificeerd en is daarmee in alle opzichten klaar voor de toekomst. 
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