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Heeft u iets te verpakken, te verzenden of te beschermen? Profi pack is sinds 2013 dé 

groothandel op het gebied van verpakkings- en beschermingsmaterialen. Maar ook met 

Kerst bent u bij ons aan het juiste adres! We hebben speciaal voor de kerstdagen een 

bijzondere, feestelijke selectie van producten gemaakt die u bij ons kunt bestellen. 

Wilt u het anders aanpakken óf inpakken? Ook daarbij kunnen wij u helpen. Wij leveren 

gepersonaliseerde verpakkingen zoals: bedrukte verhuisdozen, bedrukt tape, bedrukt 

inpakpapier, bedrukte wikkelfolie en gepersonaliseerde verhuisdekens. En dit is nog maar 

een kleine greep.

Als u specifi eke verpakkingsbehoeftes heeft, aarzel niet bij ons aan te kloppen! We kunnen 

veel meer dan in onze catalogus staat, maken graag tijd en komen bij u langs voor een per-

soonlijk gesprek om uw wensen in kaart te brengen.

Fijne feestdagen gewenst!

Marc de Jong
Eigenaar Profi pack Verpakkingsmaterialen

WIJ HELPEN U GRAAG
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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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KERSTVERPAKKINGEN

PAPIEREN TAPE
Deze papieren tape van Profi pack is sterk en gemaakt van 
speciaal behandeld kraftpapier welke is voorzien van een solvent 
belijming, waardoor er een zeer goede hechting ontstaat. De tape 
kleeft sterk en weerstaat temperatuurschommelingen. Het is 
daarnaast milieuvriendelijk en recyclebaar. De tape is gemakkelijk 
met de hand te scheuren.

271069     50mm x 50m

Artikel     Afmeting

PVC KERST TAPE
Kerst staat al weer bijna voor de deur, daarom hebben wij bij 
Profi pack nu Kersttape! PVC tape is bestand tegen vocht en hoge 
temperatuurschommelingen van -15 tot +65°C. Dit maakt deze 
kleefband/plakband geschikt om ook onder extreme omstandigheden 
uw dozen en verpakkingen permanent te sluiten. Dankzij de 
natuurlijke rubberlijm kleeft PVC tape van Profi pack onmiddellijk en 
duurzaam op alle kartonnen en plastic verpakkingen.

2411510    50mm x 66m

Artikel      Afmeting
SCAN MIJ!

SCAN MIJ!



KERST CATALOGUS 2020 P 01P 06

BIER DRAAGDOOS VOOR 3 FLESSEN
Bier draagdoos voor 3 fl essen. Deze bier doos is 
ideaal als kerst geschenk.

277912     180 x 60 x 235mm
277914      340 x 172 x 92mm

Artikel      Afmeting  

BIER DRAAGDOOS RELAX & GENIET
Bier draagdoos voor 3 fl essen. Deze bier doos is 
ideaal als kerst geschenk.

277911     180 x 60 x 235mm

Artikel      Afmeting

FLESSENDOOS “FOR YOU” BLAUW
Deze mooie blauwe geschenkdoos is speciaal gemaakt om 2 
fl essen wijn of champagne in te verpakken met een maximale 
fl eslengte van 330mm. De kartonnen fl essendoos hoort bij de 
serie kerstdozen ‘’For you’’ blauw en is beschikbaar in meerdere 
afmetingen.

De wijnfl esdoos kun je gemakkelijk met de klep aan de  voorkant 
openen zodat de fl essen er van boven ingelegd kunnen worden. 
Op deze manier kun je nog een leuke kaart of ander geschenk 
boven op de fl essen leggen.

241011     339 x 253 x 330mm

Artikel      Afmeting

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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KERSTDOZEN “FOR YOU”
Deze voordelige chique kerstdoos van Profi pack is een enkele golf 
bedrukte kartonnen kerst doos en is uitermate geschikt voor het 
verpakken van uw kerst geschenken.

277905     390 x 290 x 177mm
277906     390 x 290 x 232mm
277907     390 x 290 x 300mm

Artikel      Afmeting

KERSTDOZEN “FOR YOU” BLAUW
Deze voordelige chique kerstdoos van Profi pack is 
een enkele golf bedrukte kartonnen kerst doos en is 
uitermate geschikt voor het verpakken van uw kerst 
geschenken.

277908   390 x 290 x 177mm
277909   390 x 290 x 232mm
277910   390 x 290 x 300mm

Artikel    Afmeting

KERSTDOZEN “SPARKLE” BRUIN
Deze voordelige chique kerstdoos van Profi pack is een enkele golf 
bedrukte kartonnen kerst doos en is uitermate geschikt voor het 
verpakken van uw kerst geschenken.

277901   310 x 200 x 140mm
277902   390 x 290 x 177mm
277903   390 x 290 x 300mm

Artikel    Afmeting

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!

SCAN MIJ!
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PAPERFILL PAPIEREN 
OPVULMATERIAAL 120L

271560     120 liter per doos

Artikel      Capaciteit

De duurzame optie voor het opvullen van uw kerstdozen; ideaal voor 

het opvullen van lege ruimtes in uw dozen. Door de unieke vorm van de 

chips hechten ze zich goed aan elkaar waardoor alles beter op zijn plek 

blijft zitten in de verpakking. Het product kan hierdoor niet verschuiven 

in de verpakking en wordt beter beschermd. 

Combineer deze papieren opvulchips met papieren tape en kartonnen 

verzenddozen voor de meest milieuvriendelijke combinatie. Zo kan de 

gehele verpakking in één keer bij het oud papier. 

Specifi caties:

Materiaal: 100% gerecycled papier

Inhoud: 120 liter

Afmetingen verpakking: 60x40x50 cm

Gewicht: 2,4 kg (incl. verpakking)

De Paperfi ll is ongeveer 2cm hoog en 3cm lang en breed

Gemaakt van 100% gerecycled papier

SCAN MIJ!



2020+31 (0) 348 712 514   |   INFO@PROFIPACK.NL   |   WAARDSEDIJK OOST 8, 3417 XJ MONTFOORT   |   WWW.PROFIPACK.NL

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. 


