
Hoewel Quik’s Potato Products ‘pas’ sinds 2001 bestaat, voert de geschiedenis terug tot 
1932, het jaar dat Hendrik Quik de aardappelhandel startte waar Quik’s Potato Products uit 
voortkomt. Sinds die tijd is Quik’s gevestigd in Hedel. Quik’s combineert ruim 80 jaar ervaring 
in de aardappelensector en gezond respect voor traditie met een frisse visie op de snel 
verschuivende consumentvoorkeuren. Duurzame relaties met klanten en andere partijen die 
bij ons werk betrokken zijn, staan bij Quik’s Potato Products hoog in het vaandel. 

ADRIAN VAN TRIGT

“WE HEBBEN EEN GOEDE
 SAMENWERKING MET KORTE 
LIJNEN EN DAT IS VOOR ONS 

ERG BELANGRIJK.”

CASE STORY



INNOVATIEF EN DUURZAAM

Quik’s Potato Products is een innovatieve organisatie 

waar steeds het beste gezocht wordt voor mens, milieu en 

maatschappij. Zij zoeken telkens naar de best beschikbare 

grondstoffen en de meest duurzame productiemethoden. 

Zo werken ze met zoveel mogelijk vaste telers, die 

allen GLOBALGAP gecertificeerd zijn. Met het oog op 

duurzaamheid worden de aardappelen voor 100% verwerkt. 

Het productieproces is naast duurzaam ook up-to-date en 

efficiënt. Dat zorgt voor de grootste garantie op een constante 

hoge kwaliteit en versheid voor de klanten. Met innovatie als 

belangrijke drijfveer ontwikkelt en produceert Quik een breed 

assortiment aan natuurlijke, verse en (vooral!) smakelijke 

producten die de culinaire verwachting van de consument 

overtreffen.

SAMENWERKING MET JASA

Quik’s werkt al jaren samen met JASA o.a. voor de multihead 

wegers. “De samenwerking met JASA is goed. We werken 

met korte lijnen en dat is belangrijk. JASA levert kwalitatief 

hoogwaardige apparatuur met een vlotte service en dat is in 

onze dynamische verswereld van levensbelang”, aldus Adrian 

van Trigt van Quik’s Potato Products.

BELANGRIJKSTE REDENEN OM VOOR 
JASA TE KIEZEN

We werken met JASA omdat we daarmee een partner op

verpakkingsgebied hebben die ook bereid is te ontwikkelen in

onderscheidende producten. Onze standaard machines zijn

eigenlijk van een andere fabrikant. Het is dan niet gemakkelijk

om zomaar voor een ander fabricaat te kiezen gezien het 

gebruiksgemak voor de operators, het uitwisselen van 

formaatdelen, maar ook het bundelen van service en

onderhoud. Hoewel we zeker vertrouwden op de 

kwaliteit van JASA was de JASA 400CM niet onze eerste keus,

maar de optie voor de 2-in-1 Pack™ heeft ons over de streep

getrokken.

INNOVATIEVE NIEUWE 2-IN-1 
PACK™

In aansluiting op de marktbehoeften ontwikkelden de AGF

verpakkingsspecialisten van JASA Packaging Systems in

samenwerking met Quik’s Potato Products een innovatieve

folieverpakking: de 2-in-1 Pack™. Met deze gepatenteerde

en volledig geautomatiseerde verpakkingsoplossing worden

twee verschillende producten in één verpakking in één

productierun schoon en gescheiden verpakt in twee separate

compartimenten. Bij Quik Potato Products gaan er in het

hoofdcompartiment dunne aardappelpartjes en in het tweede

compartiment een sachet met paprikakruiden of peper/zout

om je eigen verse chips te maken in een airfryer of oven. 

Een innovatief verpakkingsconcept dat verpakkers legio

mogelijkheden biedt om kostenefficiënt in te spelen op de

groeiende vraag naar ready-to-eat producten.afvoer. JASA

heeft al het werk uit handen genomen en verzorgde de

tekeningen en engineering van het complete project voor ons.

Alles werd hierbij goed op elkaar aangesloten zodat alles naar 

wens werkt en wij er geen omkijken naar hadden. 

JASA Packaging Solutions staat voor innovatie, kwaliteit en 

flexibiliteit in verpakkingsmachines. Wij zijn specialist in het 

ontwikkelen en bouwen van verticale verpakkingsmachines, 

sleevers en complete weeg- en verpakkingslijnen. 

Wereldwijd vertrouwen producenten en verpakkers van 

voedingsmiddelen al meer dan dertig jaar op onze expertise. 

JASA staat 24/7 voor u klaar.
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