
JASA 2-in-1 Pack™ 
tegelijkertijd twee producten schoon en gescheiden verpakken

JASA 2-in-1 Pack™
JASA 2-in-1 Pack™ voor het gescheiden verpakken van 

twee producten in één verpakking



Supermarkten ervaren een sterk groeiende consumentenvraag 
naar gemaksproducten. Deze trend biedt voedselproducenten, 
-verwerkers en -verpakkers de kans om vernieuwende 
productconcepten in de markt te zetten. 

In aansluiting op deze marktbehoeften ontwikkelden 
de AGF-verpakkingsspecialisten van JASA Packaging 
Solutions een innovatieve folieverpakking: de 2-in-1 Pack™. 
Met deze gepatenteerde en volledig geautomatiseerde 
verpakkingsoplossing worden verschillende producten in één 
productierun schoon en gescheiden verpakt in twee separate 
compartimenten. 

Zo gaan in het hoofdcompartiment bijvoorbeeld gemengde 
sla, aardappelpartjes of chips. Het tweede compartiment biedt 
ruimte voor sachets met dressing of kruiden, een disposable 
lepel, mes of vork of promotionele items. De 2-in-1 Pack™ 
is een innovatief verpakkingsconcept dat verpakkers legio 
mogelijkheden biedt om kostenefficiënt in te spelen op de 
groeiende vraag naar ready-to-eat-producten.

MET DE JASA 2-IN-1 PACK™ 
 VERPAKT U IN 1 PRODUCTIERUN 

2 PRODUCTEN GESCHEIDEN IN 
EEN VERPAKKING



LANGERE HOUDBAARHEID
DOOR HET VOORKOMEN VAN 
PRODUCT BEINVLOEDING

Zodra verschillende producten in een verpakking worden 

samengevoegd, kan bacteriële besmetting of smaak-, geur- 

en kleuroverdracht plaatsvinden. Bij de 2-in-1 Pack™ is deze 

onderlinge beïnvloeding uitgesloten. De producten worden 

bacteriologisch gescheiden verpakt in aparte compartimenten. 

Aan elk compartiment kunnen verschillende atmosferische 

gassen worden toegevoegd. Een slimme en compacte 

totaaloplossing voor een langere houdbaarheid en smaak-, 

geur en kleurbehoud.

SNEL, SCHOON EN ZEKER 

Beide compartimenten van de 2-in-1 Pack™ worden 

volautomatisch gevormd, gevuld en gesloten, in één 

productierun. Met als resultaat belangrijke quick wins in 

productietijd, hygiëne en kostprijsbeheersing vergeleken met 

handwerk. Sachets, losse smaakmakers of spaaractie-items 

worden schoon en veilig in het bijcompartiment verpakt. 

Dit maakt een einde aan verpakkingen waarvan opgeplakte 

sachets los- of zoekraken tijdens transport of in het 

winkelschap.

ONDERSCHEIDEND CONCEPT

De toenemende consumentenvraag naar gemaksproducten 

stelt producenten en verpakkers voor de uitdaging om 

vernieuwende, onderscheidende productconcepten te 

ontwikkelen. JASA’s flexibele 2-in-1 Pack™ biedt u de kans in 

te spelen op die consumentenwens. Kostenefficiënt en met 

optimaal gebruiksgemak. Verpak bijvoorbeeld gemengde 

sla of aardappelpartjes in het hoofdcompartiment en  

zakjes verpakte dressing, kruiden of croutons in het tweede 

compartiment. Hoofd- en bijcompartiment zijn los van elkaar 

te openen. 

EFFICIËNTIE OP ELKE 
VIERKANTE METER

Bij JASA springen we efficiënt om met 

uw productieruimte. Eén compacte JASA 

verpakkingsmachine is voldoende voor de productie 

van meerdere complexe verpakkingsvariëteiten. 

Dankzij verwisselbare formaatsets draait u op een 

verticale vorm-, vul- en sluitmachine zowel 2-in-1 

Pack™ als blokbodems of pillowbags. Flexibiliteit in 

productie en optimale benutting van vierkante meters 

zijn gegarandeerd.

 

De optioneel aan te brengen easy-openingseal maakt 

het openen van de verpakking extra eenvoudig. Zo staat 

in elk huishouden in no-time een complete salade of 

aardappelschotel op tafel.

2 TOT 5 COMPARTIMENTEN 

JASA Packaging Solutions denkt verder dan vandaag. 

Onze gepatenteerde 2-in-1 Pack™ ontwikkelen wij verder 

tot een oplossing waarbij tot wel vijf compartimenten 

separaat gevormd, gevuld en gesloten kunnen worden. 

Volautomatisch, in één productierun, met optioneel toe te 

voegen atmosferische gassen ten behoeve van houdbaarheid 

en los van elkaar te openen compartimenten voor optimaal 

gebruiksgemak. Een opvallend kostprijsverlagend alternatief 

voor de vormvaste vakkenschaal. Wilt u meer weten? Neem 

dan contact op met onze verpakkingsspecialisten. Zij lichten 

de mogelijkheden graag toe. 



JASA Packaging Solutions staat voor innovatie, kwaliteit en flexibiliteit in 
verpakkingstechnologie. Wij zijn specialist in het ontwikkelen en bouwen van 

verticale verpakkingsmachines, sleevers en complete weeg – en verpakkingslijnen. 
 Wereldwijd vertrouwen producenten en verpakkers van voedingsmiddelen al 

meer dan dertig jaar op onze expertise. JASA staat 24/7 voor u klaar.

Hazenkoog 14, 1822 BS Alkmaar (NL)   T +31 72 561 27 00   E sales@jasa.nl      

 /JASAPackagingSolutions   W www.jasa.nl   W www.jasapackaging.com

Alle gegevens, producten en product details zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder opgave gewijzigd worden. 
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