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Bij het creëren van maaltijden draait het om aandacht en detail: de juiste 

combinatie van smaak, kleur en beleving. En dat geldt voor alle maaltijden. Of 

je hem nuttigt in het restaurant of kantine, thuis laat bezorgen of afhaalt voor 

onderweg. Dat begrijpen wij maar al te goed. Mepal ontwikkelt al ruim 70 jaar 

slimme duurzame producten op het gebied van eten en drinken. Oplossingen 

voor het meenemen en bewaren van eten in de koelkast, de vriezer of het 

serveren ervan. Eindeloos genieten, waar en wanneer je maar wilt. 

Als we zeggen eindeloos genieten, bedoelen we ook echt eindeloos genieten. 

Nu, maar zeker ook in de toekomst. Dat kan alleen als we bewuster omgaan 

met de wereld om ons heen. Daarom presenteren we met trots: Mepal 

Pro. Herbruikbare schalen als oplossing tegen het gebruik van single-use 

verpakkingen en wegwerpplastic. Een productlijn die is ontstaan uit onze 

passie voor eten bewaren en serveren. 

Mepal Pro: duurzaamheid, functie en design, hand in hand voor een

ultieme eetbeleving. Stap over op Mepal Pro.

Proudly made in Holland!
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Sinds 1950 produceert Mepal slimme producten 
om eten en drinken in te bewaren en te serveren. 
We hebben een lange traditie van zelf ontwikkelen 
en produceren. Onze producten zitten vol met 
kleine slimmigheden die je elke dag een plezierige 
gebruikservaring geven. Dit doen we met een open 
blik op de wereld en een luisterend oor voor de 
wensen van onze klanten. Kwalitatief en verrassend. 
Stijlvol en duurzaam.

Hallo. Wij
zijn Mepal

Toekomstige 
klassiekers

Mepal ontwerpt echte 
blijvertjes. Superhandige, 
kwalitatieve oplossingen 

voor onvergetelijke 
herinneringen. Slimme en 

unieke ideeën, op basis 
van de wensen van onze 

klanten.

Zorgeloze  
zekerheid

Wat we maken moet ook 
gebruikt worden.  

En je leven makkelijker 
maken. Dus creëren we 
de slimste en handigste 
producten die je maar

kunt vinden. Heel graag 
gedaan!

Kleurri jk
van nu

Je staat er misschien niet 
bij stil, maar de ene kleur 
is de andere niet. Trends 

komen en gaan. En daarin 
lopen we graag voorop. 

Daarom is Mepal altijd bezig 
met nieuwe kleuren en 

ontwerpen.

Proudly made 
in Hol land 

Al 70 jaar ontwerpen we 
oogstrelende producten 
die tijdloos zijn en toch 
innovatief blijven. En 

waarvan de meeste ook 
nog eens geproduceerd zijn 
in Nederland. Daar zijn we 

best trots op.

Superslim, 
functioneel 
en tijdloos

Mepal voor
alt i jd 

De meest gestuiterde 
kinderbeker van het land? 
Wij maken ‘m. En ook met 

onze andere producten
hoef je niet voorzichtig te 
zijn tijdens het gebruik.
Ze kunnen tegen een 

stootje!

MEPAL PRO | ONS VERHAAL



MEPAL | DUURZAAMHEID

Op weg naar een
klimaatpositieve 

toekomst
Duurzaam, bij Mepal zijn we dat gewoon. Omdat het in ons DNA zit. 
We zijn altijd bezig onszelf te ontwikkelen en te vernieuwen. We maken 
al ruim 70 jaar kwalitatieve producten die recyclebaar zijn én lang mee 

gaan. Proudly made in Holland. Producten die single-use plastic producten 
vervangen en waarin left-overs perfect bewaart blijven.

Lekker duurzaam dus!

Samen minder verspillen

100% van het 
productie afval wordt 
opnieuw ingezet.

Het alternatief voor 
wegwerpverpakkingen.

Eten blijft langer vers omdat 
het lucht- en aromadicht 

bewaard wordt, dus minder 
voedselverspilling. 

100%
van onze dozen voor intern 
transport wordt herbruikt
en gaan zo jaren mee.

Lekker lang genieten

De producten 
kunnen tegen een 
stootje en kennen
daardoor een
lange levensduur.

De gescheiden 
onderdelen kunnen

als grondstof
her gebruikt worden.

90%

Reserveonderdelen beschikbaar
om de levensduur te verlengen.

MEPAL | DUURZAAMHEID

Niet zomaar kunststof

80% van onze
productie vindt in
Nederland plaats.

Daarmee besparen we ruim

2.500.000
kilo CO2 per jaar.

Lokaal & sociaal

Veilig & vertrouwd

100%
food grade 
materialen

400 mensen
in heel Nederland in 
verschillende sociale 

werkplaatsen.

Made in
Holland

Mepal HQ
duurzaam verwarmd
door zonnepanelen
en warmtepomp.

  De productie van kunststof heeft een lage CO2 
uitstoot ten opzichte van andere materialen.

  De producten blijven mooi in dagelijks 
gebruik.

  Oersterk en lichtgewicht, dus handig 
onderweg en gunstig tijdens transport.

  Volop mogelijkheden in vorm, kleur & design.

Al onze producten worden extern getest
en voldoen aan de strengste eisen
voor voedselveiligheid.
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RECYCLEBAAR DESIGN

Mepal Pro

Functie, design en duurzaamheid komen 

samen in de herbruikbare schalen uit de 

Mepal Pro lijn. Mepal Pro biedt zo een 

duurzaam alternatief voor het gebruik van 

single-use verpakkingen en wegwerpplastic: 

uitgeven, gebruiken, inleveren, reinigen 

en opnieuw gebruiken. Keer op keer. De 

schalen en deksels worden in Nederland 

geproduceerd en zijn volledig recyclebaar. 
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MEPAL PRO | INTRODUCTIE MEPAL PRO | INTRODUCTIE

Customizen
is mogel i jk

Dankzij het tijdloze design 

past Mepal Pro bij iedere 

uitstraling. Wil je meer? Dan 

zijn er volop mogelijkheden 

om de producten aan te 

passen naar elke huisstijl. 

De ult ieme
beleving

Met Mepal Pro serveer 
je jouw gerecht in een 

kwalitatieve hoogwaardige 
kom en geef de klant de 
ultieme beleving. Gun 

je klanten een heerlijke 
eetervaring, keer op keer. 
Stap over op Mepal Pro.

recyclebaar
design

De Mepal Pro producten zijn specifiek ontwikkeld voor professioneel gebruik 

met oog voor detail. Het kwalitatieve materiaal is geschikt voor een hoog aantal 

gebruikscycli. De schalen met deksel zijn lekdicht af te sluiten en prettig in 

gebruik. De schalen en de deksels zijn gemakkelijk en compact te stapelen en 

op te bergen. Geschikt voor invriezen, opwarmen en reinigen in de industriële 

vaatwasmachine. Gemak, daar draait het om. 

Mepal Pro. Thuis in de 
professionele keuken



12 13

Maaltijdkom 750 ml
Deze middelgrote maaltijdkom is ideaal 
voor noedels of kleine salades.

Maaltijdkom 250 + 250 + 500 ml
Deze 3-vaks maaltijdkom is ideaal voor combi-gerechten.

MEPAL PRO | INTRODUCTIE MEPAL PRO | INTRODUCTIE

Maaltijdkom 500 ml
Deze maaltijdkom is ideaal 
voor soep of kleine maaltijden.

Maaltijdkom 1250 ml
Deze maaltijdkom is ideaal voor noedels, 
salades en pastagerechten.

Maalt i jdkom Duo 350 + 700 ml
Deze maaltijdkom Duo is ideaal voor combi-gerechten.

De
Pro-lijn
in het
kort
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MEPAL PRO | VOORDELEN MEPAL PRO | VOORDELEN

Industr iële toepassing

Bestemd voor
frequent gebruik.

Eindeloos gebruik

Reduce, re-use 
& recycle.

Functie en vorm

Duurzame, tijdloos
vormgegeven schalen.

Customizen

Vergroot je
naamsbekendheid.
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MEPAL PRO | INDUSTRIËLE TOEPASSING MEPAL PRO | INDUSTRIËLE TOEPASSING

Ontwikkeld voor
frequent gebruik

Mepal Pro heeft een bijzonder lange levensduur. De producten zijn tot ca. 300 keer te 

reinigen en opnieuw te gebruiken. Het exacte aantal gebruikscycli is afhankelijk van de 

toepassing en gebruiksintensiteit. Mepal Pro is geschikt voor verwarmen, koelen en reinigen 

in industriele machines. Zowel de schalen als de deksels zijn compact in elkaar te stapelen 

en op te bergen. De gevulde schalen, luchtdicht en lekvrij afgesloten met de deksel, kunnen 

naadloos op elkaar gestapeld worden. Mepal Pro is BPA-vrij en made in Holland.

Optimale
gebruikers-
ervaring

Lange
levensduur

√ Geschikt voor industriële  
 vaatwassers en drogers 

√ Gemakkelijk te reinigen:  
 geen losse onderdelen of  
 afdichtringen

√ Geschikt voor stoomovens,  
 warmhoudlampen en de  
 magnetron (zonder deksel)

√ Geschikt voor vriezer en  
 koelkast

√ Temperatuurbereik schaal  
 van -25 tot +110 °C

√ Temperatuurbereik deksel  
 van -25 tot +100 °C

• Breukvast

• Robuust

• Vlekbestendigheid

• Lekvrij, lucht- 

 en aromadicht

De binnenzijde is afgewerkt met een glad en 

glanzend materiaal, waardoor voedingsmiddelen 

niet gemakkelijk hechten en de schalen eenvoudig 

te reinigen zijn. De buitenzijde is afgewerkt met 

een matte finish, hierdoor liggen de schalen prettig 

in de hand.
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• Kwalitatieve uitstraling in functie en vorm

• Prettige grip door afwerking buitenzijde

• Eenvoudig te openen en sluiten dankzij het lipje

• Perfect om direct uit te eten

• Transparante deksel voor zicht op inhoud

Duurzaam en tijdloos 
vormgegeven schalen

De ronde vorm van de Mepal Pro producten zorgt voor een tijdloze, zachte uitstraling. De 

matte finish aan de buitenzijde gecombineerd met de glanzende binnenzijde zorgt voor 

een hoogwaardige gebruikerservaring. De deksel heeft een kenmerkend lipje waardoor de 

schaal goed te openen en te sluiten is. De deksel is transparant, hierdoor is de maaltijd 

goed zichtbaar. Dit zorgt voor een positieve eetbeleving.

MEPAL PRO | FUNCTIE EN VORM MEPAL PRO | FUNCTIE EN VORM

Een tijdloze
zachte
uitstraling
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MEPAL PRO | EINDELOOS GEBRUIK MEPAL PRO | EINDELOOS GEBRUIK

Reduce, re-use
& recycle

De Mepal Pro schalen vervangen de eenmalige verpakkingen en het 

wegwerpplastic die op dit moment gebruikt worden in de horeca of kantine. Door 

het gebruik van Mepal Pro producten verminderen we de afvalberg. De schalen 

en deksels kunnen keer op keer gebruikt worden en zijn 100% recyclebaar. De 

producten worden in Nederland gemaakt. Hierdoor zijn de transportroutes kort en 

wordt de CO2 uitstoot geminimaliseerd. 

MADE IN HOLLAND

Recycling

Customized
Productie &
Toelevering

Service
platforms

Professionele
keuken

Consument
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MEPAL PRO | CUSTOMIZEN MEPAL PRO | CUSTOMIZEN

Vergroot je
naamsbekendheid

Met Mepal Pro serveer je een kwalitatief hoogwaardige eetbeleving. Die ervaring 

wordt compleet wanneer de schalen in jouw huisstijl zijn uitgevoerd. De schalen 

zijn leverbaar in diverse kleurstellingen voor zowel de schaal als de deksel. 

Daarnaast zijn er verschillende opdruk- en in-mouldmogelijkheden voor het 

aanbrengen van een logo, QR-code of korte boodschap. 

 Optioneel Unieke kleurensamenstelling. Schalen en deksel in eigen huisstijlkleuren mogelijk. 
Schalen en deksels zijn ook los leverbaar.

Je eigen
logo of 
huisstijl

Tamponbedrukking
met logo of QR-code
Naar wens in je eigen 
huisstijlkleuren.

Lasergravure met 
logo of QR-code
Slijtvast, zonder inkt.

Een in-mould logo
Slijtvast, zonder inkt.

Label of QR-code st icker
Het label is eenvoudig in de deksel 
te steken. Een QR-code sticker
is ook mogelijk.

Ter inspiratie. 
De stansmestekening 
is opvraagbaar.
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MEPAL PRO | SPECIFICATIES

Nordic white
32500

Nordic pine
95100

Nordic black
41100

• Kwalitatieve uitstraling

• Prettige grip

• Eenvoudig te openen en sluiten

• Perfect stapelbaar

• Transparante deksel

a

b

b

a

MAALTIJDKOM
500 ML
10 10110 95100
materiaal: pp

Logistiek
gewicht: 72 gram
125 x 130 x 80 mm
be 24 | ve 24

MAALTIJDKOM
750 ML
10 10115 95100
materiaal: pp

Logistiek
gewicht: 95 gram
165 x 170 x 70 mm
be 24 | ve 24

Stapelhoogtes
A   1 deksel: 14 mm
B   +1 deksel: 11 mm
5 deksels: 25 mm
12 deksels: 135 mm

A   1 schaal: 75 mm
B   +1 schaal: 15 mm
5 schalen: 90 mm
12 schalen: 240 mm

Stapelhoogtes
A   1 deksel: 14 mm
B   +1 deksel: 11 mm
5 deksels: 25 mm
12 deksels: 135 mm

A   1 schaal: 65 mm
B   +1 schaal: 15 mm
5 schalen: 80 mm
12 schalen: 230 mm

A

A

B

B

MAALTIJDKOM
1250 ML
10 10120 95100
materiaal: pp

Logistiek
gewicht: 132 gram
190 x 195 x 80 mm
be 24 | ve 24

Stapelhoogtes
A  1 deksel: 14 mm
B  +1 deksel: 11 mm
5 deksels: 25 mm
12 deksels: 135 mm

A  1 schaal: 75 mm
B  +1 schaal: 15 mm
5 schalen: 90 mm
12 schalen: 240 mm

A

A

B

B
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MEPAL PRO | SPECIFICATIES

• Kwalitatieve uitstraling

• Prettige grip

• Eenvoudig te openen en sluiten

• Perfect stapelbaar

• 2 of 3 gescheiden vakken

• Transparante deksel
Nordic white

32500
Nordic black

41100
Nordic pine

95100

Stapelhoogtes
A  1 deksel: 14 mm
B  +1 deksel: 11 mm
5 deksels: 25 mm
12 deksels: 135 mm

A  1 schaal: 55 mm
B  +1 schaal: 15 mm
5 schalen: 70 mm
12 schalen: 220 mm

Stapelhoogtes
A  1 deksel: 14 mm
B  +1 deksel: 11 mm
5 deksels: 25 mm
12 deksels: 135 mm

A  1 schaal: 55 mm
B  +1 schaal: 15 mm
5 schalen: 70 mm
12 schalen: 220 mm

MAALTIJDKOM DUO
350+700 ML
10 10130 95100
materiaal: pp

Logistiek
gewicht: 190 gram
230 x 225 x 60 mm
be 24 | ve 24

MAALTIJDKOM 3-VAKS
250 + 250 + 500 ML
10 10140 95100
materiaal: pp

Logistiek
gewicht: 205 gram
230 x 225 x 60 mm
be 24 | ve 24

A A

A A

B B

B B
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Materiaal
 Maaltijdkom     PP
  Robuust    +
  Oersterk (onbreekbaar)   +
  Vlekbestendig     +
  Temperatuurbestendig
   Maximum temperatuur   +110° C (maximaal 30 minuten)
   Minimum temperatuur   -25° C
 
 Deksel       PP
  Oersterk (onbreekbaar)   +
  Kleurvast    +
  Temperatuurbestendig    +
   Maximum temperatuur   +100° C (maximaal 30 minuten)
   Minimum temperatuur   -25° C

Duurzaamheid 
  Productielocatie    Gemaakt in Nederland 
  Producten zijn te recyclen   Maaltijdkom + deksel 

Functionaliteit 
  Vriezer      +
  Koelkast     + 
  Magnetron + (zonder deksel)
    600-750W (maximaal 2 minuten) 
  Industriële vaatwasser    + 
  Herhaalde sterilisatie    + 
  Stoomoven     + (zonder deksel) 
  Warmhoudlampen    + 
  Lekvrij      + 
  Lucht- en aromadicht    + 
  Stapelbaar    + 

Prestatie 
  Tijdsduur gebruik   Gemiddeld tot 300x te reinigen,   
        aantal gebruikscycli afhankelijk van  
        toepassing en gebruiksintensiteit.
  Certificaties    EU-wetgeving 10/2011
        BSCI

MEPAL PRO | SPECIFICATIES MEPAL PRO | CUSTOMIZEN
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MEPAL B.V.

PO Box 227

7240 AE Lochem

The Netherlands

Aalsvoort 101

7241 MB Lochem

T +31 (0)573 820 840  

info@mepal.com

www.mepalpro.com


