Uflex en Perfotex presenteren Modified Atmospheric Packaging
Uflex is een samenwerkingsverband aangegaan me het Nederlandse Perfotec om stappen te zetten in het ambitieuze Active
Modified Atmospheric Packaging (MAP) project. Dit project hebben de bedrijven ook gepresenteerd op de Asia Fruit Logistica
in Hong Kong.
Uflex levert plastic folie voor het verpakken van verse groenten, fruit en bloemen. Perfotec meet het respiratieniveau
(ademhaling) van versproducten. Door de samenwerking kan Uflex folie produceren, die voor elk product precies permeabel
(doordringbaar) genoeg is, aangepast aan het specifieke respiratieniveau.

Volgens Shankaran, onderdirecteur van Uflex, is er veel vraag naar de MAP oplossing. Afstanden naar markten worden
groter, waardoor de producten ook langer goed moeten blijven. In Azië is dit nog een stuk belangrijker dan in Europa of de
VS. Als producten langer goed blijven, kunnen ze ook via schip getransporteerd worden in plaats van met het vliegtuig, wat
zorgt voor een afname in logistieke kosten.
Uflex en Perfotex werken samen aan verschillende projecten. Ze hebben er samen al voor gezorgd dat blauwe bessen nu tot
wel 50 dagen houdbaar zijn en granaatappelen tot wel 60 dagen. De grootste uitdaging voor de bedrijven is om klanten te
overtuigen hun huidige werkwijze achter zich te laten en over te stappen op de MAP oplossing. Shankaran: "Zodra ons
systeem getest is, zullen we een goede reputatie krijgen."

Shankaran: " Ook zijn wij de enige die iets doen met het probleem van condensatie en dat onderscheidt ons van anderen."

Naast deze samenwerking zullen beide bedrijven onafhankelijk blijven opereren. Ze werken in verschillende sectoren en
regio's, waardoor ze geen overlap hebben.
Uflex wil graag uitbreiden naar de Afrikaanse markt na succes in de VS, Europa en nu ook Azië. Op dit moment levert het
bedrijf al aan 75% van de wereld in 140 landen. Het hoofdkantoor van Uflex is in Noida (omgeving Delhi) en het bedrijf heeft
vestigingen in India, VAE, Mexico, Polen, Egypte en de VS.
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