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Vorig jaar bracht Honig Soeper op de
markt in bolle glazen pot compleet met
full body-sleeve. Heinz liet grafisch bu-
reau Mountain Design en productbu-
reau Flex broeden op het design van het
etiket. De gemakkelijke en smaakvolle
propositie Soeper moest binnen de her-
kenbare stijl van Honig passen. Het
resultaat is een sleeve die aan de onder-
zijde het gulle product Soeper afbeeldt
en aan de bovenzijde ruimte biedt aan
de warme oranje Honig-kleurstelling.
Die combinatie zorgt voor een snelle
herkenning in het schap. Met een
gewoon papieren etiket op de pot was
dit effect nooit bereikt. De rondom
bedrukking van sleeves is nu eenmaal
een krachtig marketinginstrument. De
hoogwaardige bedrukking straalt kwa-
liteit uit en biedt mogelijkheden om het
merk groots te communiceren. Keerzij-
de van de medaille is dat sleeves kosten-
verhogend werken vanwege het extra
materiaalgebruik en de investering in
krimphoestechnologie (omhullen en
verhitten).

Special effects
De toepassing van sleeves beperkt zich
allang niet meer tot cilindervormige pro-
ducten. Een nieuwe trend is het krimpen
van hoezen op onregelmatig gevormde
producten. Een taps toelopende of sterk
getailleerde verpakking omhullen is geen
enkel probleem meer. Computertechnie-
ken zijn onontbeerlijk bij het ontwerpen
van zo’n sleeve omdat de print sterk ver-
vormt tijdens het krimpen. Maar het ge-
likte resultaat is een investering waard. 
Wie écht wil opvallen in uitgaansgelegen-
heden kiest voor toepassing van hologra-
fie of speciale inkten. Zo heeft het cham-
pagnemerk Pierrel een full body PET-
sleeve (dikte 100 micrometer) in zijn as-
sortiment met een fluorescerende silici-
umcoating. Bij blacklight licht deze op en
worden Arabische figuren zichtbaar.

Persoonlijke verpakking
Een gimmick is het bedrukken van cham-
pagnesleeves met een persoonlijke
boodschap, zoals ‘Prettige feestdagen, je
zusje Paulien’. Sleever international ont-

wikkelde hiervoor het ‘MySleeve’-con-
cept. De klant maakt in de winkel een
keuze uit een set gedessineerde sleeves
en schrijft daar wat woorden op. De
krimphoes wordt vervolgens met een
CustomPack-sleevemachine in de winkel
aangebracht. Het concept wordt deze
Interpack uitgebreid met MySleeve-Coca-
Cola en -water en kan ook gebruikt wor-
den voor het uittesten van etiketteeridee-
ën op de consumentenmarkt.

Twee in een
Maar sleeves zijn meer dan een marke-
tinginstrument. De krimphoes kan ook
worden gebruikt om kwetsbare produc-
ten extra bescherming te bieden of losse
componenten bijeen te houden. Zo heeft
de Franse kaasmaker Bressor-Bongrain
zijn witschimmelkaas ‘Caprice des Anges’
verpakt in een OPS-monoverpakking die
op een vochtopvangschaaltje staat met
daaromheen een sleever-cap. De krimp-
hoes integreert de verpakking en biedt
tevens UV-protectie. Een andere toepas-
sing is het combineren van twee verpak-
kingen in één sleeve. De basilicum sala-
dedressing en tomaten/kruidenpasta van
Hellmans oogt als één verpakking. Maar
bij het losscheuren van de microperfora-
tie in de sleeve, staan er een dressings-
flesje en een tomatenpotje op tafel. Dat
is pas convenience!

Verpakken

Krimphoes rukt op in kruidenierswarensegment

Groots communiceren
met sleeves

Vincent Hentzepeter
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Speciale inkt voor special effects
bij black light.

Verse tweedelige kaasverpak-
king beschermd door full body
sleeve.

Hellmann’s Warm Chicken Itali-
an Salad bestaat uit twee com-
ponenten die door een full body
sleeve bijeengehouden wordt. 

Transparante sleeve maakt mar-
garinekuipje tamper proof .

Wat begon als een decoratietechniek om energiedrankjes en

champagnes uit de schappen te laten knallen, is uitgegroeid tot

een rage. Potten met soep, saus en zelfs kuipjes worden steeds

vaker voorzien van een sleeve. De krimphoezen toveren zelfs de

saaiste verpakkingen om tot eyecatchers.


