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Als u gaat verhuizen of uw kantoorspullen tijdelijk moet opslaan, zijn er heel wat (rand)zaken die

geregeld moeten worden en heeft u heel wat aan uw hoofd. U wilt onder andere natuurlijk dat de 

spullen die u verhuist of opslaat tijdens het transport of de opslag goed beschermd zijn. Daarbij kan 

Profipack u helpen!

Wie zijn wij?

Profipack is sinds 2013 dé groothandel op het gebied van verpakkings- en beschermingsmaterialen voor 

iedereen die iets te verpakken, te verzenden of te beschermen heeft. Reeds gespecialiseerd in enkele 

branches zoals e-commerce, logistiek, oppervlakte- en metaalbewerking wordt nu de verhuisbranche 

ook voorzien van een volledig pakket aan verpakkingsmaterialen. 

U kunt bij ons terecht voor standaard verpakkingsmaterialen maar wij kunnen u ook helpen met 

gepersonaliseerde verpakkingen zoals: bedrukte verhuisdozen, bedrukte tape,  bedrukt inpakpapier, 

bedrukte wikkelfolie, gepersonaliseerde verhuisdekens en nog veel meer! 

Heeft u specifieke verpakkingsbehoeftes? Vraag het bij ons op, we kunnen veel meer dan dat in onze 

catalogus staat, we maken graag tijd en komen bij u langs voor een persoonlijk gesprek.

Last, but not least: Profipack en duurzaamheid

Bij Profipack vinden we het belangrijk met verpakkings- en beschermingsmaterialen te werken die 

minder belastend zijn voor het milieu. Om deze reden bestaat ons assortiment voor een belangrijk 

deel uit biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen. Al onze dozen worden gemaakt van Fsc 

golfkarton en we werken met gerecycled en biologisch afbreekbare plastics.

Wilt u ook minder belastende verpakkingsmaterialen 

gebruiken, neem contact met ons op!

Marc de Jong
Eigenaar Profipack Verpakkingsmaterialen

WIJ HELPEN U GRAAG 
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24   Veilig transport
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ALLE VERHUISMATERIALEN 
VOOR DE PERFECTE VERHUIZING

Profipack behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving drukcodes, 
drukafmetingen, drukkleuren of prijzen zoals vermeld in de catalogus aan te passen. 
Aan de product afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
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SCAN MIJ!
Naast elk product of productgroep is een unieke QR-code te vinden die 
u met uw smartphone kunt scannen. Daarna komt u op onze website 
uit en kunt u het product direct bestellen! Hoe handig is dat?
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Bij een verhuizing zijn kartonnen verhuisdozen echt onmisbaar. Bij Profipack hebben we ze in alle 
soorten en maten. Wat dacht u bijvoorbeeld van dozen met hangrepen, dozen zonder handgrepen, 
grote en kleine verhuisdozen, autolock verhuisdozen en garderobe verhuisdozen? Meer dan vol-
doende keuze. Voor al onze verhuisdozen geldt bovendien dat ze van uitstekende kwaliteit zijn.

KARTONNEN VERHUISDOZEN
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VERHUISDOOS WIT
De verhuisdozen zijn in 2 uitvoeringen beschikbaar, één als 
amerikaanse vouwdoos welke nog met tape gesloten dient 
te worden en de ander voorzien met een autolock bodem en 
deksel. Beide verhuisdozen zijn voorzien van een handvat en 
voorzien van dubbele golf en hebben een capaciteit tot 35 kg. 
Bedrukte verhuisdozen zijn op aanvraag te verkrijgen.

271069   530 x 336 x 350mm
271009   480 x 320 x 360mm / autolock

Artikel    Afmeting

BOEKENDOOS
Onze kartonnen boekendozen zijn erg stevig en goed te gebruiken 
om uw boeken in op te slaan en te vervoeren. Ze zijn gemaakt van 
dubbel golfkarton en beschermen uw boeken tijdens transport, 
verzending of opslag.

280100   330 x 255 x 330mm

Artikel    Afmeting

KARTONNEN VERHUISDOZEN

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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2-DELIGE SCHILDERIJ DOOS
De tweedelige schilderij doos is ideaal om smalle lange producten 
in te verpakken zoals schilderijen maar ook voor spiegels of 
andere smalle meubelen. De schilderij doos bestaat uit 2 delen 
(bodem/deksel en is daardoor in hoogte verstelbaar tot 160cm.

271078   1000 x 150 x 900mm

Artikel    Afmeting
GARDEROBE DOOS + ROEDE
Garderobe dozen zijn onmisbaar bij elke verhuizing. De stevige 
dubbelgolf kledingdozen hebben een hoogte van 120cm en kun-
nen worden voorzien van metalen roedes. Kleding verhuizen was 
nog nooit zo makkelijk.

271081   500 x 500 x 1300mm

Artikel    Afmeting

KARTONNEN FLESSENDOOS
Onze kartonnen flessendozen zijn speciaal ontwikkeld voor het 
veilig verpakken, verplaatsen en vervoeren van de flessen wijn. 
Zo weet u zeker dat ze heelhuids op uw nieuwe adres aankomen. 
In elke doos is ruimte voor maximaal 12 flessen!

28010   339 x 253 x 330mm

Artikel    Afmeting

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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LINNENDOOS
Onze linnendozen zijn perfect geschikt voor het vervoeren en be-
schermen van de basis van uw inboedel. Voor overig linnengoed 
zoals uw beddengoed zijn deze dozen uiteraard ook geschikt.

271005  500 x 400 x 400mm d.g
271145  600 x 400 x 200mm d.g
271001  600 x 400 x 400mm d.g

Artikel    Afmeting

GROTE DOOS PAKKET ZENDING
Onze grote dozen voor pakket zending zijn door hun lange, 
brede en hoge afmetingen ideaal voor grotere, hoge en 
zware producten. Uiteraard zijn ze ook perfect om te 
stapelen op pallets.

271191   700 x 500 x 400mm
271143   800 x 500 x 500mm
278012   1000 x 500 x 450mm

Artikel    Afmeting

GLAZENDOOS + VERDELING 
VOOR 75 GLAZEN
Glazen dozen zijn ideaal wanneer je gemakkelijk en snel glaswerk 
wilt verhuizen. Door de grote vakverdeling van 25 glazen, kunt u 
in één doos 75 glazen verhuizen zonder deze los in te pakken. De 
glazenverdeling is ook los verkrijgbaar.

271273   450 x 450 x 565mm + verdeling
271076   450 x 450 x 565mm
271075   450 x 450 x 725mm

Artikel    Afmeting

KARTONNEN VERHUISDOZEN

SCAN MIJ!
SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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VERHUISDEKENS CLASSIC

VERHUISDEKEN CLASSIC EXTRA LANG

Onze gestreepte beschermende en schokwerende
verhuisdekens zijn ideaal te gebruiken tijdens transport
en verhuizing. U beschermt er eenvoudig uw meubels,
tv of andere kras- en breukgevoelige producten.

Deze verhuisdekens heeft dezelfde specificaties als de classic 
maar is extra lang zodat u in één keer grotere meubels kunt 
beschermen. De verhuisdekens kunnen indien gewenst ook op 
uw gewenste afmeting gemaakt worden, tot wel 10 meter of 
volledig op rol a 25m.

De klassieke gestreepte geweven deken is in Nederland bij elke verhuizer bekend en
onmisbaar. De geweven dekens zijn aan beide kanten zacht en voorzien van een stevige 
cord stitch rondom de deken. De dekens zijn standaard beschikbaar in 3 verschillende 
streep uitvoeringen en daarbij nog één grijze in een extra zware kwaliteit. 

281070    150 x 300cm x 2025 gr.

Artikel    Afmeting

VERHUISDEKENS CLASSIC

281043    geel/wit/blauw
281044    rood/wit/geel
281047    rood/wit/blauw
281040    grijs + extra zwaar (1500 gr.)

Artikel    Kleur

150x200cm x 1350 gr.

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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VERHUISDEKENS

Deze professionele verhuisdekens zijn van zeer zware kwaliteit en worden in Europa het meest 
gebruikt door verhuisbedrijven. De verhuisdekens zijn voorzien van één grove kant en één zachte 
kant. Op deze manier weet de verhuizer altijd welke kant schoon gehouden dient te worden. Daar-
naast kun je de dekens makkelijker vastzetten met tape aan de grove kant. De superieur verhuis-
dekens zijn in verschillende afmetingen met kleur strepen beschikbaar maar uiteraard ook op maat 
voor u te maken met uw eigen kleur streep of geweven bedrijfsnaam.

VERHUISDEKENS SUPERIEUR

VERHUISDEKENS SUPERIEUR

Superieur verhuisdekens worden veelal gebruikt door professione-
le verhuisbedrijven. Deze dekens zijn aan één zijde zacht en aan de 
andere kant grof en onbewerkt.

281029    rood/wit
281060    groen/wit
281053    blauw/wit

Artikel    Kleur

150x200cm x 1750 gr.

VERHUISDEKEN SUPERIEUR XL

281061    150 x 250cm
281300    150 x 300cm
281101    180 x 220cm

Artikel    Afmeting

Superieur verhuisdekens worden veelal gebruikt 
door professionele verhuisbedrijven. Deze dekens 
zijn aan één zijde zacht en aan de andere kant grof 
en onbewerkt.

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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Opslagdekens worden over het algemeen gebruikt voor in opslagkisten voor het langer opslaan van 
meubels of andere goederen. De dekens zijn gemaakt van gerecycled kleding en zijn daarom grijs met 
bonte kleurtjes. De dekens zijn rondom afgestikt en beschikbaar in 4 afmetingen.

Naast de standaard opslagdeken, hebben we ook dekens voorzien van één zijde vlies. Deze antitransfer 
dekens zorgen ervoor dat er bij vochtige opslag, geen kleuren worden afgegeven op de meubels. 

OPSLAGDEKENS GESTIKT

OPSLAGDEKEN GESTIKT + VLIES
Beschermende en schok werende opslagdekens (ook bekend onder 
pakdekens, beschermdekens, non woven dekens) zijn ideaal te gebruiken 
voor opslag, tijdens transport en verhuizing. Voor het beschermen van 
uw meubels, tv of andere kras en breuk gevoelige producten.

991071   150x200cm

Artikel    Afmeting

OPSLAGDEKEN GESTIKT
Onze gestikte verhuisdekens hebben dezelfde eigenschappen als onze 
andere verhuisdekens, maar gaan extra lang mee. Doordat ze aan alle 
kanten dubbel gestikt zijn bieden ze bovendien extra bescherming.

991072   150 x 200cm
281146   150 x 250cm
991070   150 x 300cm
991125    200 x 300cm

Artikel    Afmeting

VERHUISDEKENSTOF OP ROL GESTIKT
Verhuisdekenstof is erg handig wanneer u producten of meubels moet 
beschermen met een hele lange lengte. Op deze manier beschermt u 
snel en gemakkelijk een groot oppervlakte. Verhuisdekenstof op rol kan 
ook op gewenste afmetingen gemaakt worden.

281041   150cm x 25m

Artikel    Afmeting

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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VERHUISDEKENS

VERHUISDEKENS GEPERSONALISEERD
Met gepersonaliseerde verhuisdekens komt u professioneel voor de 
dag en daarbij is het altijd duidelijk van wie de verhuisdekens eigen-
dom zijn. De verhuisdekens kunnen worden voorzien van eigen kleur 
strepen, een hang label, genaaid label, geweven naam en natuurlijk 
ook in uw gewenste afmeting.

150 x 200cm
150 x 250cm
150 x 300cm
200 x 250cm
200 x 300cm

Afmetingen

SCAN MIJ!
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Noppenfolie ofwel luchtkussenfolie of bubbeltjesplastic, is ideaal om kwetsbare producten mee te 
beschermen tijdens transport. Noppenfolie beschermt tegen stoten of klemmen, maar het heeft ook iso-
lerende eigenschappen. Door de individuele luchtkamers in het bubbeltjesplastic wordt iedere impact 
van buitenaf gedempt. Kwetsbare producten kunnen verpakt in noppenfolie veilig mee met transport.
Onze standaard noppenfolie is voor 30% gemaakt van gerecycled materiaal.

BESCHERMINGSMATERIALEN
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NOPPENFOLIE STANDAARD

NOPPENFOLIE ZWAAR

Met onze standaard kwaliteit noppenfolie beschermt u uw 
producten tegen stoten en krassen. De kleine nopjes zijn 2 laags 
en hebben een dikte van 80my.  De standaard noppenfolie is 
beschikbaar in 8 verschillende breedtes en lengtes.

De zware uitvoering noppenfolie heeft dezelfde grootte noppen als de 
standaard uitvoering alleen deze is 100 en 150my dik. Daardoor is de 
noppenfolie iets minder flexibel maar erg sterk en taai. Door deze zware 
kwaliteit beschermt u meubels en andere kwetsbare goederen nog beter.

140041    50cm x 100m x 100my
140028    50cm x 100m x 150my
140042    100cm x 100m x 100my
140011    100cm x 100m x 150my
140026    120cm x 100m x 100my
140043    150cm x 100m x 100my
140012    150cm x 100m x 150my

Artikel    Afmeting

140010    30cm x 100m
140002    50cm x 100m
140003    60cm x 100m
140004    75cm x 100m
140001    100cm x 100m
140014    120cm x 100m
140015    150cm x 100m
140008    200cm x 100m

140083     60cm x 50m
140082    120cm x 50m

Artikel    Afmeting

BESCHERMINGSMATERIALEN

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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SCAN MIJ!

NOPPENFOLIE ECO RECYCLED GROEN
Onze noppenfolie is ook te verkijgen in een milieuvriendelijke 
variant. Hiermee verpakt u uw spullen duurzamer. Deze groene 
noppenfolie is net zo stevig als de standaard noppenfolie en 
gemaakt van 50% gerecycled plastic.

140071    100cm x 100m
140072    150cm x 100m

Artikel    Afmeting

TFT BEELDSCHERMHOEZEN
NOPPENFOLIE + FOAM

195020    500 x 400mm
195021    650 x 400mm

Artikel    Afmeting

NOPPENFOLIE KRAFTPAPIER
Onze noppenfolie met kraftpapier aan de buitenkant is zeer schok-
bestendig en geeft een extra bescherming aan uw producten. Het 
papier trekt bovendien minder stof aan dan de folie. Hierdoor blijft 
het pakket schoner.

140039    50cm x 100m
140040    120cm x 100m
140044    150cm x 100m

Artikel    Afmeting

Met deze TFT beschermhoezen verpakt u 
gemakkelijk en snel computerschermen in. Aan de 
binnenzijde van de zakken zit schuimfolie die de 
schermen tegen krassen beschermd.

NOPPENFOLIE MET SPINVLIES
Deze folie bestaat uit drie lagen; een laag spin-
vliesfolie en twee lagen plastic. De plastic bubbel-
tjes zitten ingepakt tussen een laag spinvliesfolie 
en een laag plastic. Je houdt het vlies altijd aan 
de binnenkant. Op deze manier voorkomt het vlies 
dat er krassen komen op krasgevoelige objecten.

171003    100cm x 50m x 80my (25gr/m2)
171004    150cm x 50m x 80my (25gr/m2)
171005    200cm x 50m x 80my (25gr/m2)

Artikel    Afmeting

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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NOPPENFOLIE ZAKJES

NOPPENFOLIE ANTISTATISCH

De noppenfolie zakjes zijn ideaal om snel en efficiënt kleine 
spullen in te verpakken. Met de plakstrip is het mogelijk om 
deze ook te sluiten. U kunt de zakjes natuurlijk ook gewoon 
weer hergebruiken.

Onze drielaagse antistatische noppenfolie is uiterst schok- en 
scheurbestendig. De noppenfolie vormt de ideale bescherming 
voor erg breekbare of zeer zware producten of voor goederen met 
scherpe hoeken.

140025    50cm x 100m
140024    75cm x 100m
140009    100cm x 100m
140029    150cm x 100m

Artikel    Afmeting

140080    80 x 100mm
161439    100 x 120mm
161442    150 x 200mm
161441    150 x 250mm
161445    200 x 300mm
191012    250 x 300mm

Artikel    Afmeting

VELLEN SCHUIMFOLIE / NOPPENFOLIE
Met onze schok-dempende schuimfolie/noppenfolie op rol voorkomt u 
oppervlaktebeschadiging van uw producten. De folie is ideaal voor kwets-
bare oppervlakten als leder, glas, hout, porselein gelakte voorwerpen en 
huishoudapparatuur. De schuimfolie is waterdicht en bederfwerend.

140050    30 x 30cm x 2mm - 266 st.
161021    120 x 80cm x 3mm - 150 st.

Artikel    Afmeting

BESCHERMINGSMATERIALEN

Schuimfolie Noppenfolie

150051    30 x 30cm x 60my - 166 st.

Artikel    Afmeting

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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Profipack levert verschillende soorten kwaliteiten waarschuwingstape en plakband. Zo hebben 
we PVC- en PP- tape. Deze witte of gekleurde PVC of PP-waarschuwingstape is voorzien van 
waarschuwingsboodschappen in opvallende rode of zwarte letters, in verschillende talen en 
combinaties. De boodschappen op deze waarschuwingstape worden overal ter wereld herkend en 
trekken onmiddellijk de aandacht van diegenen die betrokken zijn bij het transport of het openen 
van uw pakketten.

TAPE EN PLAKBAND

Onze PVC tape is bestand tegen vocht en temperaturen 
tussen de -15 en de +65°C. Dit maakt deze tape geschikt 
wanneer ook onder extreme omstandigheden uw dozen en 
verpakkingen permanent gesloten moeten blijven,

241001    bruin
241002    transparant
241067    wit
241011    oranje/zwart

Artikel    Kleur

TAPE PVC
50mm x 66m

Onze PP Acryl tape is een stevige polypropyleentape met langdurig 
kleefvermogen die geluidsarm afrolt met de snijrichting mee. De PP 
acryl tape is bestand tegen hoge temperaturen en geschikt voor het 
sluiten van verpakkingen die lang moeten worden opgeslagen.

241053     wit
2410130   transparant
241014     bruin
241071     oranje/zwart “breekbaar”
241125     wit/rood “breekbaar”

Artikel     Kleur

TAPE PP ACRYL
50mm x 66m

SCAN MIJ!SCAN MIJ!
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SECURITY TAPE

2411291  50mm x 50cm (rood)

Artikel     Afmeting

TAPE DISPENSER
Deze tapedispenser of tape afroller voor tape is gemaakt van plastic 
en metaal en beschikt over een rem om de spanning van de tape 
te regelen. De tape dispenser is een handigheid in elk magazijn, 
werkplaats of inpak plek.

241015    50mm (budget)
241073    50mm (deluxe)

Artikel    Afmeting

Onze security tape is fraudebestendig en geschikt voor het beveiligd sluiten
van kartonnen dozen en andere verpakkingen als enveloppen. Bij het
verwijderen van de tape verschijnt de tekst Void/Open. Eenmaal geopend is 
het onmogelijk de doos te sluiten zonder sporen achter te laten.

TAPE EN PLAKBAND

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!



P 19 VERHUISMATERIALEN 2022-2023

Meubels zijn met zorg ontworpen om optimaal gebruikerscomfort en -gemak te bieden. Helaas 
blijken ze echter niet altijd even praktisch om te verplaatsen, op te slaan of te verhuizen. Gelukkig 
is er een oplossing: met de meubelhoezen van Profipack beschermt u uw meubels snel, voordelig 
en efficiënt. We hebben verschillende formaten meubelhoezen, dus voor elke maat meubel is er 
wel een perfecte hoes!

BESCHERMHOEZEN
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PLASTIC STOELHOES TRANSPARANT
Onze LDPE plastic tranparante stoelhoezen zijn ideaal voor het 
verpakken en beschermen van uw stoelen tijdens verhuizingen, 
transport of opslag. Profipack heeft gegarandeerd voor elke 
afmeting meubel een passende meubelhoes.

120001   1100 x 1100mm 20my
120002   1100 x 1200mm 50my
120003   1200 x 1400mm 50my
195023   1500 x 1300mm (groen) 70my

Artikel    Afmeting  Dikte

PLASTIC BANK HOEZEN TRANSPARANT
Bij Profipack hebben we voor vrijwel elk meubel wel een passende 
meubelhoes. Onze transparante plastic zitbank hoezen beschermen uw 
zitmeubels tijdens het verhuizen tegen stof, vuil, krassen en vocht.

120004   1800 x 1200mm 50my 
120007   2400 x 1400mm 50my
120008   3000 x 1400mm 50my
120009   3500 x 1400mm 50my
195031   3750 x 1600mm 70my

Artikel    Afmeting  Dikte

BESCHERMHOEZEN

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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PLASTIC ROLCONTAINER HOES
Met onze plastic rol container hoezen kunt u uw producten op 
een snelle en makkelijke manier langdurig beschermen. De 
luchtkussen zakken vangen namelijk schokken en stoten op en 
voorkomen krassen en beschadigingen.

191546    1000 x 300/300 x 1900mm 20my
191507    1000 x 300/300 x 1900mm 40my
191500    1000 x 300/300 x 1900mm 40my antistatisch

Artikel    Afmeting   Dikte

PLASTIC KLEDING HOES
Onze LDPE plastic kledinghoezen worden geleverd op rol en 
zijn voorgesneden per stuk. U kunt dus steeds een kledinghoes 
afscheuren op de voorgemaakte perforatie. Dit werkt makkelijk en 
snel wanneer u veel kledingstukken in de hoezen moet verpakken.

KASTHOES (PALLETHOES)
Onze LDPE plastic pallet hoezen zijn geschikt voor euro
pallets met een formaat van 80 x 120 cm. Als de hoes om de 
pallet heen zit, bedekt de hoes producten met een hoogte 
tot 160 cm.

191081    825 x 640 x 1000mm  50my (zwart)
191082   1320 x 1040 x 1500mm  50my
191083   1320 x 1040 x 1500mm  50my (zwart)
191084   1270 x 880 x 2100mm  40my
191085   1300 x 1050 x 2100mm  40my
191087   1320 x 1040 x 2100mm  50my (zwart)
191089   1270 x 880 x 2100mm  50my (zwart)

Artikel    Afmeting   Dikte

101415   600 x 200/200 x 1250mm 20my
101433   600 x 200/200 x 1500mm 20my
101431   600 x 200/200 x 1750mm 20my

Artikel    Afmeting   Dikte

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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BESCHERMHOEZEN

PLASTIC MATRASHOEZEN
Onze plastic LDPE matrashoezen houden uw matrassen tijdens het 
verhuizen mooi schoon. Ze zijn namelijk bestand tegen vuil, stof en 
andere vormen van verontreiniging. Dankzij hun stevigheid kunnen er 
tijdens transport of opslag bovendien geen beschadigingen ontstaan.

191044   1200 x 2350mm (wit)  50my
281082   1200 x 2300mm (groen) 100my 
281083   1600 x 2300mm (blauw) 100my
281084   2200 x 2300mm (transparant) 100my
281066   2200 x 2600mm (blauw)  60my

Artikel    Afmeting   Dikte
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BUNDELFOLIE TRANSPARANT
Eén enkele omwikkeling met deze rollen mini / bundel stretchfolie 
volstaat voor het samenbundelen van uw producten, zoals: buizen, 
kabels, latten, profielen, legplanken en kleine dozen. Hierdoor werkt 
u niet alleen sneller maar verbruikt u ook minder wikkelfolie.

VEILIG TRANSPORT

231011    10cm x 150m x 20my
231041    10cm x 150m x 17my
231042    10cm x 150m x 20my (zwart)
231039    10cm x 150m x 35my

231012    12,5cm x 150m x 20my
231151    12,5cm x 150m x 20my (zwart)

Artikel    Afmeting

HANDWIKKELFOLIE
Handwikkelfolie of rekfolie van Profipack is geluidsarm bij het 
afrollen en snel aan te brengen met weinig inspanning van de 
gebruiker. U wikkelt de rekfolie makkelijk handmatig rondom uw 
pallets. De folie houdt de inhoud van uw zendingen vertrouwelijk. 
Zo zijn uw producten beter beschermd tegen diefstal tijdens trans-
port, overslag en opslag.

231035    50cm x 300m x 12my (transparant)
231024    50cm x 300m x 17my (transparant)
231016    50cm x 300m x 20my (transparant)
231005    50cm x 300m x 20my (zwart)
231023    50cm x 300m x 23my (transparant)

Artikel    Afmeting

SCAN MIJ!

* ook gekleurde wikkelfolie beschikbaar

* ook gekleurde wikkelfolie beschikbaar

SCAN MIJ!
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HANDWIKKELFOLIE DISPENSER - 
HANDDOPPENSET

101377    Zwart
 

Artikel    Kleur

Deze handdoppenset van Profipack is geschikt voor mini rollen en 
voor standaard handwikkelfolie rollen van verschillende breedtes. 
De 2 losse doppen druk je gemakkelijk in de koker van de mini wik-
kelfolie of van de brede pallet wikkelfolie. U rolt hiermee gemakke-
lijk de folie om de pallet heen.

VEILIG TRANSPORT

WIKKELFOLIE DISPENSER

201002    25 - 50cm (budget)
301259    45 - 50cm (chroom)
 

Artikel    Afmeting

Deze handwikkelfolie dispensers zijn geschikt voor handwikkelfolie 
rollen met een breedte van 25,30, 35, 40, 45 en 50cm. Deze budget 
wikkelfolie dispenser is stevig en gemakkelijk in gebruik. Daar het 
lange schroefdraad is het mogelijk om de lengte aan te passen aan 
de breedte van de rol wikkelfolie.

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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BAGAGEGORDEL SPANBAND + GESP

De bagagegordel of spanband met gesp is één van de meest verkochte 
spanbanden die er is. De 1 delige spanband is voorzien van een 
klemgesp die de andere kant van het band na het doorsteken zelf vast 
klemt. De spanband met gesp wordt van oudsher gebruikt om bagage 
mee vast te zetten.

271082   zwart
101337   blauw

Artikel    Kleur

ANTI SLIPMATTEN OP ROL
Deze rubberen matten voorkomen het schuiven van u goederen tijdens 
transport. Zodoende zijn ze ideaal om te gebruiken in combinatie met 
uw pallets.

191026   125mm x 5m x 8mm

Artikel    Afmeting

25mm x 500cm

SPANBAND ROLCONTAINER
HAAK EN SPANGESP
Deze spanband is speciaal te gebruiken bij een rolcontainer om er 
voor te zorgen dat de goederen veilig staan op de rolcontainer.

351098    25mm x 100cm

Artikel    Afmeting

SCAN MIJ!
SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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Recycle uw plastic en karton met deze producten van Profipack!

RUIM UW AFVAL OP
OPRUIMEN

KNAPZAKKEN 400L (5O ST.)
De knapzak van 400 liter is dé vuilniszak-oplossing wanneer 
je in jouw bedrijf wilt beginnen met het scheiden van afval! De 
transparante plastic recycling zakken zijn van het merk Knapzak, 
vandaar de naam. De stevige knapzakken van 400 liter zijn ideaal 
voor het inzamelen van plastic.

101504   70 x 15/15 x 200cm

Artikel    Afmeting

LDPE AFVALZAKKEN (20 ST.)
Heb je afvalzakken voor een middelgrote afvalbakken van 100 tot 
maximaal 120 liter nodig? Dan zijn deze blauwe afvalzakken met een 
inhoud van 120 liter de juiste. Deze extra stevige vuilniszakken zijn 
gemaakt van LDPE en hebben een dikte van 55 micron.

1010011  70 x 110cm x T-70

Artikel    Afmeting

KNAPZAKHOUDER VERZINKT 400L
en knapzakhouder van 400 liter is ideaal om afval mee in te zamelen 
op de werkplek. Ben je op zoek naar goede vuilniszakhouders of 
afvalzakhouders, dan zijn knapzakhouders de oplossing. 

101502   55 x 65 x 130cm

Artikel    Afmeting

LDPE AFVALZAKKEN 240L (100 ST.)
Heb je afvalzakken voor een kliko van 240 liter nodig? Dan zijn deze 
blauwe containerzakken met een inhoud van 240 liter de juiste. Deze 
extra stevige klikozakken zijn gemaakt van LDPE en hebben een dikte 
van 70 micron.

101002   65 x 25 x 140cm x 70my

Artikel    Afmeting

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!

SCAN MIJ! SCAN MIJ!
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INPAK PAPIER (COURANT PAPIER)
GERECYCLED

MEUBELHONDJE HOUT MET ANTISLIP
RUBBER (300 KG)

Courant papier of inpakpapier wordt veel gebruikt bij verhuizingen en 
opvulling van het verpakken van goederen. Door zijn zachte en soepele 
eigenschap is het prettig en gemakkelijk te verwerken. Dit papier wordt 
ook wel eens Vloeipapier genoemd.

Meubelhondjes voor meubeltransport worden veel gebruikt bij verhui-
zingen en zijn onmisbaar in elke verhuiswagen of transportbus. Het 
meubelhondje is voorzien van een blauwe antisliplaag en voorzien van 
4 kunststof zwenkwielen in het wit. Deze wielen hebben een hoge draag-
kracht en geven niet af op de ondervloer.

991108   40 x 60cm

Artikel    Afmeting

810054    40 x 60cm x 25gr/m2 pak a 10 kg
810055    60 x 80cm x 25gr/m2 pak a 10 kg

Artikel    Afmeting

Eventueel mogelijk in 5 kg pakken te leveren.

VILTSTIFT EDDING 3000 ROND ZWART
De Viltstift Edding 3000 Rond 1.5-3mm Zwart is reeds jaren een klassieker 
voor permanent markeren en schrijven in allerlei toepassingen en op nage-
noeg alle materialen. Of u nu op karton, kunststof deksels of opbergpotten 
wilt schrijven: de inkt droogt snel en is water- en veeg- bestendig.

630001 (doos a 10 st.)

Artikel

OVERIGE

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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WAARSCHUWINGS ETIKETTEN - 
VOORZICHTIG BREEKBAAR
Waarschuwingsetiketten met de tekst ‘’Voorzichtig breekbaar’’ 
geeft aan dat de producten breekbaar en stootgevoelig zijn. Hier-
mee geeft u duidelijk aan bij de transporteur, koerier en ontvan-
ger dat de verpakking breekbare goederen bevat. U zorgt ervoor 
dat er dan voorzichtig met de verpakking omgegaan wordt.

991117    50 x 130mm

Artikel    Afmeting

WAARSCHUWINGS ETIKET
4 TALEN BREEKBAAR GLAS

991083    80 x 110mm

Artikel    Afmeting

WAARSCHUWINGS ETIKETTEN -
THIS SIDE UP
Waarschuwingsstickers met de tekst ‘’This side up”. Hiermee geeft 
u duidelijk aan bij de transporteur, koerier en ontvanger dat de 
verpakking rechtop dient te blijven staan. Deze This side up labels 
zitten per 500 stuks op een rol.

241169    60 x 150mm

Artikel    Afmeting

Waarschuwingsetiketten met 4 talen breekbaar geven duide-
lijk aan dat het te verzenden product of pakket breekbaar is.

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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WAARSCHUWINGS ETIKETTEN -
NIET SNIJDEN

WAARSCHUWINGS ETIKETTEN -
DOCUMENTS ENCLOSED

Waarschuwingsetiketten met de tekst ‘’Niet snijden’’ zijn om 
aan te geven dat de ontvanger de verpakking niet open moet 
snijden omdat er kans op beschadiging is van de verpakte 
goederen.

Waarschuwingsetiketten met de tekst ‘’Documents Enclosed’’ geeft 
aan dat het product documenten bij zich draagt. Dit kunnen paklijs-
ten of eventueel een factuur zijn. Op deze manier is de ontvanger 
zich ervan bewust dat de verpakking niet zomaar weg gegooid dient 
te worden en er documenten zijn toegevoegd.

991082    110 x 80mm

Artikel    Afmeting

991203    70 x 45mm

Artikel    Afmeting

OVERIGE

WAARSCHUWINGS ETIKETTEN - 
PAKLIJST INGESLOTEN

991201    130 x 50mm

Artikel    Afmeting

Waarschuwingsetiketten met de tekst ‘’Paklijst ingesloten’’. 
Geeft aan dat de paklijst ingesloten is.

2022-2023

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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Advies nodig?
Heeft u een vraag over een van onze producten of zijn 
er andere onduidelijkheden? Geen zorgen, neem gerust 
met ons contact op. 

Wilt onze actuele prijzen ontvangen?
Neem dan contact met ons op via onderstaande 
contactgegevens. En wij sturen u dan graag de 
actuele prijslijst toe. 


