
 

 

Als familiale onderneming met een omzet van ruim €30 miljoen euro is Coeman Packaging 

(www.coeman.be) een directe importspecialist van hoogstaande recycleerbare kunststof-

materialen en verpakkingsmachines, waarmee de “Coeman-klanten” goed en veilig kun-

nen verpakken en dit aan marktconforme prijzen. 

Als producent streeft u ernaar dat uw producten veilig en in perfecte staat bij uw klanten 

terechtkomen. Tegelijkertijd wilt u ook budgetvriendelijk verpakken. Wij zorgen voor een 

degelijke en efficiënte verpakkingslijn. Het Coeman Packaging-team biedt oplossingen aan 

bedrijven met een klanten- en leverancierstevredenheid van ca. 98 %. 

Door onze unieke aanpak zijn we al meer dan 40 jaar specialist, een referentie én  

(h)erkende partner voor onze stakeholders. 

1 stop-shop voor alle packaging  
Solutions 
 
Bij verpakkingsbedrijf Coeman ver-
delen we zowel materialen als ma-
chines, wat ons toelaat om mee te 
denken met onze klanten, en zo tot 
een oplossing te komen die afge-
stemd is op hun wensen en noden. 
 
 
 

Opleiding & technische ondersteu-
ning 
 
In ons experience center voorzien 
we de nodige training, en testen we 
machines in alle mogelijke omstan-
digheden om de efficiëntie van uw 
verpakkingslijn te garanderen. 
 
 
 
 

Supply-chain management 
 
 
Dankzij onze ruime stock en efficiën-
te transportdienst bieden we onze 
klanten een maximale flexibiliteit als 
het op het aanvullen van uw verpak-
kingsmaterialen aankomt. 
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Verpakkingsmachines 

Welke verpakkingsmachine u ook nodig heeft voor uw 

productie, Coeman heeft de juiste geautomatiseerde 

oplossing. Onze technici installeren uw machine, geven 

u opleiding en zorgen ervoor dat uw packaging machi-

nes optimaal blijven draaien. 

 

Verpakkingsmaterialen 

Bij Coeman vindt u een uitgebreid en gevarieerd aan-

bod verpakkingsmaterialen waarvan we een groot deel 

op voorraad hebben. Voor standaardreferenties leveren 

wij uw bestelling dan ook zeer snel. Dankzij onze decen-

nialange ervaring kan   Coeman u bij elke uitdaging van 

advies voorzien. 



 

 

Flexibele leveringsmogelijkheden 
Dankzij onze toegewijde, logistieke helpdesk heeft u al-
tijd voldoende van de juiste verpakkingsmaterialen en/
of -machines tot uw beschikking. We maken een leve-
ringsplan op dat past bij uw onderneming, schema en 
budget. 
 

Onafhankelijk advies 
Coeman is niet gebonden aan een merk of product, 
maar kan in samenspraak met u de beste materialen 
leveren, op maat van uw nood en situatie. Onze know-
how laat toe steeds de beste optie voor te stellen die 
inspeelt op de gebruikte machines, de opstelling en de 
sectorspecifieke noden. 

Knowhow 
Jaren ervaring in zeer diverse sectoren zorgen voor een 
uitstekende knowhow. Ons team van ervaren specialis-
ten gaat aan de hand van een grondige probleemanalyse 
steeds voor een optimale oplossing. 
 
 
 

Onderhoudscontracten 
Wilt u dat uw machines permanent op punt staan? Sluit 
dan een onderhoudscontract af. Zo bent u verzekerd van 
technisch, periodiek onderhoud van uw verpakkingslij-
nen. Onze technici beschikken over een volledig onder-
delenmagazijn en zijn goed uitgerust om de nodige on-
derhoudsbeurten en herstellingen uit te voeren.  



 

 

Coeman Experience center 
Coeman zorgt niet alleen dat uw end-of-line machines 
optimaal uitgerust zijn voor hun taak. We zorgen ook dat 
uw personeel en operatoren het beste uit de verpak-
kingslijn halen. Dat doen we door verpakkingsmachines 
eerst te testen in uw productieomgeving of in ons eigen 
experience center. 

 
We hebben steeds zowel oog voor zowel productiviteit 
als veiligheid. Zo kunnen we nagaan wat de beste oplos-
sing is voor uw productielijn. Eenmaal er een nieuwe 
machine bij u is geïnstalleerd, krijgt u een opleiding van 
onze technici. 

Onze contactgegevens 
 
Coeman Packaging  
Textielstraat 17 
8790 Waregem 
 
Tel België : +32 56 775681 
Tel Nederland : 0800 0220537  
Tel Frankrijk :  0800 900159 
 
info@coeman.be 
www.coeman.be 

tel:+3256775681
tel:08000220537

