
Op de laatste internationale vakbeurs voor kunstofverwerking FAKUMA in Friedrichshafen (oktober 2011) heeft NMC het 
eerste door het internationaal instituut Vinçotte geteste en met een ster gecertificeerde polyolefinbioschuim voorgesteld: NMC 
NATUREFOAM™ - het als eerste in Europa gecertificeerd schuim, dat voor een aanzienlijk aandeel op basis van bijgroeiende 
grondstoffen wordt vervaardigd en dat volledig herbruikbaar is.

Nadat intussen voor NMC NATUREFOAM™ een octrooi werd aangevraagd, zal NMC in de loop van het komende jaar 
2012 voor de eerste keer een assortiment voor de verpakkingssector met deze nieuwe grondstof op de markt brengen. De 
NOMAPACK® GREEN verpakkingsprofielen komen het eerst op de markt.

Met NMC NATUREFOAM™ onderstreept NMC zijn engagement voor een duurzame productontwikkeling in de schuim-
extrusie. Als een van de toonaangevende bedrijven in deze sector verrichtte NMC al meer dan 20 jaar pionierswerk, omdat 
het bedrijf al zeer vroeg afzag van het gebruik van CFK‘s en HFCK‘s bij het vervaardigen van zijn producten en zodoende 
een echte voortrekkersrol in de kunststofsector speelde. In de loop van de tijd werden de materiaalkeuze evenals het milieu 
niet belastende productieprocessen verder verbeterd, zodat tegenwoordig een groot gedeelte van het productengamma kan 
worden hergebruikt.

De visie van een duurzame productontwikkeling en –productie, die door Gert Noël, de intussen overleden stichter van het 
bedrijf, werd geformuleerd, heeft vanaf het begin de ontwikkeling van de bedrijfsgroep sterk beïnvloed.

Met het nu voorgestelde product zet NMC opnieuw en meer dan ooit in op duurzame ontwikkeling. 

Meer informatie vindt u binnenkort op de NMC-website (www.nmc.eu) of richt u tot:

NMCsa
Gert-Noël-Strasse - B-4731 Eynatten
Tel. +32 87 85 85 00
naturefoam@nmc.eu

NMC is de specialist op gebied van extrusie van thermoplastische schuimen. De onderneming is met 11 productievestigingen 
en 20 verkoopkantoren internationaal sterk aanwezig op de Europese markt. NMC-producten worden in een brede waaier 
van toepassingen gebruikt, onder andere in technische isolatie, binnen- en buitendecoratie maar ook in de sector verpakking, 
sport, vrijetijdsbesteding en in de industrie. NMC realiseerde in 2011 een omzet van 185 miljoen euro met, op dit ogenblik 
1.200 medewerkers in Europa.

NMC stelt NMC NATUREFOAM™ voor : het als eerste gecertificeerde polyolefin-
bioschuim op basis van bijgroeiende grondstoffen, dat 100% herbruikbaar is. 


