
MIRKA KLANTENVERHAAL
Een ecologisch verantwoord 
alternatief met Renew luchtzakjes



Mirka is een wereldleider in technologie 
voor oppervlakteafwerking en biedt een 
breed gamma aan baanbrekende 
schuuroplossingen voor de 
oppervlakteafwerking en precisie-
industrie.

Het is een wereldwijd groeiend bedrijf met 18 
dochterondernemingen in Europa, het 
Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika en 
Azië. Het hoofdkantoor en de productie zijn 
gevestigd in Finland. Meer dan 97% van hun 
producten worden geëxporteerd en verkocht 
in meer dan 100 landen.



DE UITDAGING
• Voor zijn leveringen gebruikte Mirka

standaard luchtzakjes die de juiste 
bescherming boden maar niet duurzaam 
waren. Daarom ging Mirka op zoek naar
een ecologisch verantwoord alternatief. 



DE OPLOSSING
• Mirka heeft gekozen voor de 

MINI PAK’R V3 machine in combinatie 
met de grijze, milieuvriendelijke, Renew
folie luchtzakjes.

 Renew on-demand opblaasbare 
luchtzakjes. 

 MINI PAK’R V3 Top fill decentraal 
opgesteld. Elk inpakstation is voorzien 
van een eigen machine. 



HET RESULTAAT
• De Renew luchtzakjes bieden de juiste 

bescherming voor de producten die Mirka
verpakt en verstuurt. Op deze manier 
voorkomt Mirka beschadigingen van haar 
producten. Hierdoor minimaliseert Mirka
het aantal retourzendingen en vermindert 
derhalve ook de kosten en impact op het 
milieu van brandstof en energie.

• De Renew folie bevat minimaal 50% 
gerecycled consumentenafval en is zelf 
100% recycleerbaar. Bovendien vermindert 
de CO2 voetafdruk met 52%. Renew
luchtzakjes vormen daarmee een 
duurzaam alternatief ten opzichte van 
standard luchtzakjes.

• Met de compacte MINI PAK’R V3 Top fill
wordt ruimte bespaard op de werkplek. 
Hierdoor kunnen de inpakkers zich vrijer 
bewegen wat het werkplezier en de 
productiviteit ten goede komt. 

• De nieuwe sealtechnologie van de MINI 
PAK’R V3 zorgt voor een langere 
bedrijfstijd en minder onderhoud.



HET RESULTAAT
• Goede bescherming van de Mirka

producten
• Ecologisch verantwoord vulmateriaal
• Ergonomische werkplekken
• Optimalisatie en productiviteit op de 

werkvloer
• Mooie branding van Mirka logo op 

luchtkussenbins



RICHARD TATTUM
Site Manager EDC, 
Mirka Belgium Logistics NV

"We waren op zoek naar een 
duurzame, maar beschermende 
oplossing voor het opvullen van de lege ruimtes 
in onze verzenddozen. Pregis en Topa begrepen 
meteen waar we naar op zoek waren." 

“We maken duurzame keuzes in ons bedrijf en in 
onze producten. Ook als het gaat om de 
verzending. Dat betekent dat we onze producten 
optimaal willen beschermen tijdens verzending, 
maar wel met de meest duurzame oplossing. “

“Onze partner Topa Packaging heeft samen met 
leverancier Pregis gekeken naar onze wensen. 
Het resultaat was duidelijk: de Airspeed Renew
was precies wat we nodig hadden. We zijn gaan 
testen en inderdaad, wat ze voorspelden bleek 
waar: maximale productbescherming en onze 
CO2-voetafdruk is met 35% verminderd ten 
opzichte van onze vorige luchtkussens!"
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