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Meermalige en traceerbare 
verpakkingsoplossingen

IoT voor interne en externe 
processen 

Meermalig gebruik 

Meermalig bruikbare verpakkingen die circulair zijn met het behoud van 
restwaarde en voorzien van digitale technologie.  Geschikt voor alle sectoren.

De Newwen verpakkingsoplossingen zijn voorzien van een gekoppelde RFID, 
barcode en QR-code label. De toepassing van digitale technologie geeft 
informatie over o.a. locaties, temperatuur, luchtvochtigheid, inhoud, 
orderinformatie en aantallen. Een koppeling aan uw eigen ERP systeem biedt 
meer inzicht en optimaliseert interne en externe logistieke processen. Newwen 
biedt tailormade IoT toepassingen voor een volledig supply chain management.

De verpakkingsoplossingen zijn gemaakt van het veilige en zeer sterke 
kunststof Polypropyleen (PP5). Dit maakt het zeer geschikt voor meermalig 
gebruik. De producten zijn zowel plano te leveren als in diverse 
opvouwconstructies, dat scheelt opslag- en transportkosten, CO2 en tijd. 
Samen op weg naar een duurzame economie!



Meermalig bruikbare verpakkingen 
die circulair zijn met behoud van 
restwaarde en voorzien van digitale 
technologie

Newwen introduceert meermalige traceerbare verpakkingsoplossingen ter 
vervanging voor eenmalige verpakkingen. Het kunststofmateriaal is voorzien 
van een gekoppelde RFID, barcode en QR-code label voor het traceren en 
registreren van bewegingen of locaties. Het materiaal is volledig herbruikbaar 
en behoudt een restwaarde.  
 
De producten van Newwen dragen bij aan een circulaire energieneutrale 
logistiek en maken uw interne en externe processen inzichtelijker en 
e�ciënter. 



Alle bedrijven in 2050 100% 
circulair en volledig  

energieneutraal

Dit doen we samen!



Dé oplossing voor een circulaire 
energie neutrale logistiek

Full color bedrukking

Maatwerk mogelijk

IoT: digitale technologie voor optimaal supply chain management

Meermalig is voordeliger dan eenmalig

Geschikt voor geautomatiseerde handling en mechanisaties

Gratis scan- en registratie-app om data te koppelen aan uw eigen 
ERP systeem

Footprint proof

Vochtbestendig

Antibacterieel

Restwaarde 

100% recyclebaar 

Plano te maken of opvouwbaar, scheelt opslag- en transportkosten,  
CO2 en tijd



Let’s newwen smarter, 
intelligent en sustainable  

supply chains
for a cleaner, future-ready society

 newwen.com | scherpverpakkingen. nl 
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