


Lightweight Containers BV is de grondlegger van het innovatieve KeyKeg-systeem. 

KeyKegs gaan stalen fusten op termijn volledig vervangen. Het unieke ontwerp 

van KeyKegs is gebaseerd op jarenlang onderzoek en praktijkervaring van klanten. 

Het resultaat is een complete productlijn eenmalige fusten die zich in de markt 

onderscheiden door kwaliteit, gebruiksgemak, veiligheid en duurzaamheid. 

Als innovatief bedrijf combineert Lightweight Containers BV productontwikkeling en technische innovatie met 
een helder beeld van de wensen van onze klanten. Bovendien hebben we bij al onze activiteiten oog voor de 
omgeving waarin wij en onze klanten leven. Vanuit ons hoofdkantoor in Den Helder werkt een gedreven team 
van meer dan 50 specialisten aan de ontwikkeling en verkoop van het KeyKeg-systeem. Voor Amerikaanse en 
Canadese klanten hebben we een kantoor in Chicago. Dat klanten onze aanpak waarderen, blijkt uit het feit  
dat we de afgelopen jaren met meer dan 40 procent per jaar gegroeid zijn.

Groeiambit ies
Voor de productie van de KeyKegs heeft Lightweight Containers BV geavanceerde productielijnen in Nederland 
(Den Helder), Duitsland (Großbreitenbach). en de VS (Joliet). KeyKegs worden inmiddels in meer dan 180 landen 
gebruikt. Die snelle ontwikkeling ondersteunt onze ambitie om de komende jaren op elk continent verder te 
groeien.

Het KeyKeg-systeem
Producenten van bier, wijn, cider en vele andere dranken stappen enthousiast over op 
KeyKegs. Daarmee kiezen zij bewust voor de toekomst. Als marktleider loopt KeyKeg 
namelijk jaren voor op de concurrentie. De krachtige combinatie van grensverleggen-
de R&D en efficiënte productie van onze lichtgewicht PET-fusten staat garant voor de 
beste kwaliteit van de dranken in onze fusten. Bovendien biedt het vooruitstrevende 
design klanten grote kansen om nieuwe markten te veroveren en efficiënt te be-
dienen; compleet met eigen branding. Kortom, iedereen profiteert van het KeyKeg-
systeem: producent, drankendistributeur, horeca én consument.
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KeyKeg
•  Innovat ieve technologie
• Maximale kwal i te i t  en houdbaarheid
• L ichtgewicht
•  Eff ic iënt
•  Toegang tot  nieuwe markten
•  Duurzaam
• Uitgebreide branding-opties
• Tappen met lucht

KeyKeg, your future on tap!



Kwal i te it
De kracht van het KeyKeg-systeem vertaalt zich direct naar de kwaliteit en houdbaarheid van bier en wijn in onze 
eenmalige fusten. Dit is het regelrechte resultaat van het innovatieve en gepatenteerde Bag-in-Ball principe. 
Ons twee compartimentensysteem met een speciaal ontwikkelde, meerlagige binnenzak in een hightech PET-
drukcontainer staat garant voor de beste kwaliteit van drank in de gehele supply chain; van het afvullen en 
transport tot de verkoop aan de consument. Het KeyKeg-systeem garandeert een houdbaarheid van dranken 
die ten minste even goed is als die van stalen fusten. 

Tappen is eenvoudig. De universele KeyKeg-tapkop past op alle tapinstallaties. Tappen kan ook met lucht. 
Dat wordt steeds populairder bij horecaondernemers omdat lucht milieuvriendelijker en goedkoper dan 
andere drijfgassen is. Tot slot komen producten nooit direct in contact met het drijfgas, waardoor dranken in 
aangeslagen fusten vele weken houdbaar zijn. KeyKegs zijn ideaal voor cafés en restaurants die hun klanten 
veel verschillende bieren en wijnen op tap willen serveren. Extra voordeel van het Bag-in-Ball principe is dat 
een KeyKeg, in tegenstelling tot een stalen fust, tot bijna de laatste druppel leeg te tappen is.

Vei l igheid
Kwaliteit en veiligheid gaan bij het KeyKeg-systeem hand in hand. KeyKegs voldoen aan de strengste 
veiligheidsrichtlijnen. De Double Wall technologie biedt maximale veiligheid tijdens transport en opslag. 
Verder hebben alle KeyKegs een speciaal ontworpen overdrukventiel op de tapkop. Elke KeyKeg wordt 
tijdens de productie getest tot 7 bar (102 psi). Door de duidelijke instructies op de verpakking en praktische 
instructievideo’s kan iedereen veilig met een KeyKeg werken. Vanzelfsprekend voldoen KeyKegs aan 
internationale wet- en regelgeving rondom hygiëne en voedselveiligheid.

Lichtgewicht

Geschikt
voor elk

tapsysteem
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Duurzaam
Duurzaamheid staat bij het KeyKeg-systeem centraal. De lichtgewicht 
KeyKegs zijn recyclebaar. Het streven is om het KeyKeg-systeem voor meer dan de helft uit gerecycled kunststof 
te maken. Maar we kijken nog verder vooruit. Het is onze ambitie om op termijn een cradle-to-cradle proces in te 
richten, waarbij lege KeyKegs de grondstof voor de nieuwe fusten zijn. De milieuvoordelen van het KeyKeg-systeem 
gaan verder dan recycling. Door het compacte design is de beladingsgraad voor KeyKegs 25 tot 30 procent hoger 
dan voor traditionele fusten. Bovendien voorkomt het gebruik van KeyKegs de dure retourstroom van lege stalen 
fusten. Zo kunnen de besparingen op transport oplopen tot 65 procent. Daarnaast wordt minder CO2 uitgestoten 
en is het niet langer nodig om fusten intensief met chemicaliën te reinigen. Het milieuvriendelijke karakter van 
het KeyKeg-systeem sluit verder naadloos aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van veel van onze klanten;  
maar dan wel tegen lagere kosten en zonder concessies aan de kwaliteit.

De prakt i jk
Door het innovatieve ontwerp is het gebruik van het KeyKeg-systeem zeer eenvoudig. Het uitgekiende formaat  
met ergonomische handgreep zorgt dat iedereen direct met KeyKegs aan de slag kan. De fusten zijn licht, makkelijk  
te hanteren en efficiënt te stapelen. Deze kenmerken besparen waardevolle ruimte in opslag en tijdens transport. 
Ook afvullen is makkelijk. KeyKegs zijn af te vullen op automatische en halfautomatische afvulsystemen van 
producenten met een KeyKeg-licentie. Kleinere brouwerijen en wijnhuizen kunnen met een speciale afvulkop 
handmatig afvullen. Aan de andere kant van de keten, in de horeca, sluit de universele KeyKeg-tapkop aan op alle 
bestaande tapinstallaties. Naast het feit dat KeyKegs makkelijk te stapelen zijn en na gebruik geen opslagruimte in 
beslag nemen, waarderen horecabedrijven de kwaliteitsvoordelen, zoals langere houdbaarheid. Al deze voordelen 
van eenmalige fusten liggen nu voor iedere horecaondernemer binnen handbereik. 

makkelijk
aan te sluiten
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KeyKeg 30 L
• 30 liter
• Lichtgewicht (1,5 kg)
• Double Wall™ technologie
• Bag-in-Ball™ technologie: twee compartimentensysteem
• Universele KeyKeg-fitting
• Tijdens productie getest tot 7 bar (102 psi)
• Uitgebreide gebruiksinstructies
• Geschikt voor alle tapinstallaties
• Recyclebaar
• Uitgebreide brandingopties –  
 eigen logo of in huisstijl

KeyKeg 20 L
• 20 liter
• Lichtgewicht (1,1 kg)
• Double Wall™ technologie
• Bag-in-Ball™ technologie: twee compartimentensysteem
• Universele KeyKeg-fitting
• Tijdens productie getest tot 7 bar (102 psi)
• Uitgebreide gebruiksinstructies
• Geschikt voor alle tapinstallaties
• Recyclebaar
• Uitgebreide brandingopties –  
 eigen logo of in huisstijl
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De KeyKegs
KeyKeg biedt een compleet assortiment duurzame eenmalige fusten. Alle KeyKegs benutten het Bag-in-Ball™  
principe voor maximale kwaliteit en houdbaarheid. De unieke Double Wall™ technologie van de KeyKeg  
garandeert extra veiligheid. Om het unieke karakter van bier, wijn, cider of frisdranken van producenten  
te versterken, zijn alle KeyKegs volledig uit te voeren in de branding van klanten.

KeyKeg 10 L
• 10 liter
• Lichtgewicht (0,82 kg)
• Double Wall™ technologie
• Bag-in-Ball™ technologie: twee compartimentensysteem
• Universele KeyKeg-fitting
• Tijdens productie getest tot 7 bar (102 psi)
• Uitgebreide gebruiksinstructies
• Geschikt voor alle tapinstallaties
• Recyclebaar
• Uitgebreide brandingopties –  
 eigen logo of in huisstijl



Keg  
specificaties KeyKeg 10* KeyKeg 20 KeyKeg 30

Gewicht 0,82 kg 1,1 kg 1,5 kg

Diameter 240 mm 240 mm 300 mm

Volume  
(bij 2 bar) 10,1 liter 20,2 liter 30,3 liter

Hoogte 330 mm 572 mm 572 mm

Binnenzak
Aluminium  
laminaat,  
dikte 69 μ

Aluminium  
laminaat,  
dikte 69 μ

Aluminium  
laminaat,  
dikte 69 μ

Double Wall  
Technologie™ ✓ ✓ ✓

Bag-in-Ball  
Technologie™ ✓ ✓ ✓

Houdbaarheid Vergelijkbaar met/beter dan 
stalen vaten

Vergelijkbaar met/beter dan 
stalen vaten

Vergelijkbaar met/beter dan 
stalen vaten

Houdbaarheid  
na aanslaan enkele weken enkele weken enkele weken

Pallet  
(lege kegs) Block / ISO2 Block / ISO2 Block / ISO2

Aantal per  
pallet (vol) 100 60 36

Aantal per  
pallet (leeg) 140 80 48

Gebruik ons geavanceerde zoeksystemen om  
de KeyKeg users bij u in de buurt te vinden

> Ga naar KeyKeg users

Brouwerij
Wereldwijd

Wijnproducent
Wereldwijd

Drankendistributeurs
Wereldwijd

KeyKeg users
Geef uw omzet een boost en neem contact op met andere KeyKeg users

KeyKeg users
Veel brouwers, wijnproducenten, drankendistributeurs en horeca zijn al overgestapt op het KeyKeg-systeem. Deze 
ondernemers grijpen de kans om de kwaliteit te verbeteren, efficiënter te werken en klanten beter te bedienen. 
Onze website www.keykeg.com biedt een wereldwijd overzicht van alle bierbrouwers, drankendistributeurs 
en horeca die met KeyKegs werken. Hier kunnen klanten en alle partijen waar we mee samenwerken elkaar 
goed vinden. Zo bouwen we samen aan een marktplaats waar leveranciers en afnemers die KeyKegs gebruiken 
gemakkelijk zaken kunnen doen!

makkelijk
recyclebaar
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KeyKeg speci f icat ies

*De specificaties voor de KeyKeg 10 liter zijn indicatief. De technische specificaties in dit document kunnen veranderen en mogen niet worden opgevat  
  als verplichtend voor Lightweight Containers.



Contact
Voor meer informatie:

Lightweight Containers BV
Koperslagersweg 4
1786 RA Den Helder
Nederland
T: + 31 (0)223 760760
E: info@keykeg.com

Lightweight Containers Inc.
One Magnificent Mile
980 Nort Michigan Avenue
Suite 1400
Chicago 60611 – Illinois USA
T: +1 312 489 8425
W: www.keykeg.com

De voordelen op een rij
• Innovatieve technologieën: Bag-in-Ball technologie 

en Double Wall technologie
• Maximale houdbaarheid
• Geschikt voor alle tapinstallaties
• Lichtgewicht voor efficiënt transport en opslag
• Compact ontwerp garandeert 25 tot 30%  

hogere beladingsgraad
• Laag gewicht vergroot gebruiksgemak
• Einde aan complexe en kostbare retourstromen

• Lange houdbaarheid, ook na aanslaan fust
• Leegtappen tot bijna de laatste druppel 
• Complete branding in huisstijl
• Snelle, laagdrempelige toegang tot nieuwe (export)markten
• Kostenbesparingen en meer omzetkansen
• Recyclebaar
• Milieuvriendelijk
• Tappen met lucht
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