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Medische verpakking 
Thermovormen en lamineren

HET ONSTAAT ALLEMAAL MET EEN GOED IDEE
Bij het beschermen of presenteren van jouw materialen is onze projectbegeleiding uniek. 
Vanaf de designfase tot aan de oplevering zijn onze specialisten actief voor een  
optimaal resultaat.

•	 Advies in materiaalgebruik
•	 Begeleiding in het juiste ontwerp
•	 Professionele productie binnen Europa

BESCHERMEN & PRESENTEREN
ISMT	is	de	specialist	in	hoogwaardige	schuimen,	op	maat	gemaakte	halffabricaten	en	speciale	componenten.	
Wij	garanderen	de	hoogste	standaard	van	productkwaliteit	en	efficiënte	productiemogelijkheden	binnen	de	
industrie. Daarmee zijn wij in staat een breed assortiment aan schuim-materialen te verwerken naar o.a. 
verpakkingen, materiaalbehandeling en andere componenten.



VERPAKKINGEN
Hoogwaardig kunststofschuim is het perfecte 
materiaal om (kostbare) goederen te beschermen of 
te presenteren. Het schuim laat geen sporen achter, 
is stevig genoeg om jouw product op zijn plek te 
houden tijdens transport en is in nagenoeg in iedere 
vorm leverbaar. Onze schuimen zijn in verschillende 
kleuren leverbaar.

AFDEKKINGEN & VERPAKKINGEN

VOOR BIJVOORBEELD 

ZWEMBADAFDEKKING GELDT:

•	 Een enorme energiebesparing,
•	 Terugdringing in het gebruik van chemicaliën
•	 Bescherming tegen invloeden van buitenaf,  

zoals zwerfvuil en chloorkalk.

TOEPASSINGEN:

•	 Zwembadafdekking
•	 Bouwafdekking
•	 Visafdekking
•	 Valbescherming

Met het beschermen van jouw eigendom realiseer 
je een langere levensduur ervan. 



De mogelijkheden zijn eindeloos juist omdat wij 
een ruime keuze in materialen hebben en verwerken, 
is de diversiteit aan mogelijkheden enorm. 
Wij zijn specialist in het verwerken van hoogwaardige schuimen en daar kun je van profiteren. 
Samen ontwikkelen wij graag het juiste product voor jouw toepassing!

ONZE OPLOSSINGEN ZIJN:

•	 Custom-made;	specifiek	op	klant	wensen
•	 Tijdbesparend
•	 Voor	diverse	toepassing	geschikt

Toolcontrol
Thermisch	lamineren	van	diverse	
kleuren	en	frezen

Zelfklevend maken
Splitten	en	zelfklevend	maken

Diverse inlay schuimen
Thermisch	lamineren,	stanzen	en	
zelfklevend	maken

ENKELE VOORBEELDEN

Fenders 
Een	fender	van	PE-schuim	is	tot	
12	keer	lichter	dan	een	rubber	
fender	en	hierdoor	wordt	bijvoor-
beeld	brandstof	bespaard.	Het	
schuim	is	ongevoelig	voor	vocht	
en	zout.

Beschermen
Thermovormen	en	snijden

Verstevigen van oppervlakte 
Thermisch	lamineren	2	lagen	
schuim	met	folie	en	voorzien	van	
reliëf



DUURZAME KEUZE; 
HET MEEST MILIEU VRIENDELIJKE 
SCHUIM OP DE MARKT
De materialen die ISMT importeert zijn afkomstig van Europese leveranciers met streng 
geselecteerde grondstoffen. Wij verwerken deze schuimen voor je naar duurzame oplossingen, 
geschikt voor repeterend gebruik, waar je jarenlang plezier van kunt hebben. Een duurzame 
keuze!

SPLITTEN 

THERMOVORMEN

LAMINEREN
ROL / BLOK

SNIJDEN, ZAGEN 
OF BEKANTEN 

ZELFKLEVEND 
MAKEN

WATERJETTEN / 
FREZEN

ONZE VERWERKINGSTECHNIEKEN
Hoogwaardig kunststofschuim wordt normaliter aangeleverd in blokvorm. Om het gemakkelijker 
te maken verwerken wij het voor je met onderstaande technieken.

SplittenSplitten

ThermovormenThermovormen

Lamineren

snijden, zagen 
of bekanten

Zelfklevend maken

WaterjettenWaterjetten



www.ismt-bv.com

Meer weten? 
Vraag een gesprek aan en ontdek de mogelijkheden voor jouw situatie! 

T.:  +31 (0)88 018 4900 
E.:  sales@ismt-bv.com 
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Kwaliteit in ons DNA.
Specialist in de niches binnen bouw en industrie. 

Samen met onze partners ontwikkelen wij innovatieve en hoogwaardige 
oplossingen, voor het beschermen van mensen, middelen en milieu.

Wij komen onze afspraken na, wat ons een betrouwbare partner maakt in het hele 
proces.  

Wij garanderen de hoogste standaard van kwaliteit en efficiënte 
productiemogelijkheden, gericht op toepassingen van onze klanten. 

“


