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VERZENDBOXEN
 EN CUPS

bekerdispenser

meermalige verzenddozen, leverbaar in grijs, rood en blauw inclusief etiket 
in zelfklevende houder (artnr. LH18804)

optioneel: 10 mm dikke schuimplaat in bodem, voor extra veiligheid. Ook 
deksels kunnen voorzien worden van een buffer schuimplaat.

Al jaren worden onze robuuste transportbakken in uw branche in-
gezet voor het vervoer van werkstukken, zowel per post als per pa-
kketdienst. Ze zijn gemaakt van vrijwel onbreekbare polypropyleen. 
Eventueel kunnen de scharnieren van de deksels voorzien worden 
van stalen verstevigingshulzen. Ook bedrukken we onze bakken 
graag voor u, door middel van een messing cliché (voorbeeld op 
grijze bak) of gezette letters. Standaard drukkleuren zijn zwart, wit, 
rood, blauw en geel. Zo is er altijd een representatieve kleurcombi-
natie van bak en bedrukking!

“Spoelt u maar” kan natuurlijk uit 
een witte beker. Maar voor het-
zelfde geld leveren wij ook de 
meer representatieve kleuren 
pastelblauw en mintgroen. En 
een prothese ligt netjes klaar 
in een schone, vrijwel steriele, 
verpakking.  

Ons credo “kunststof in dienst 
van logistiek en een beter mi-
lieu” passen wij ook toe op uw 
branche.Verzenddozen sparen 
afval want ze gaan onbeperkt 
mee, en passen in het logistieke 
proces. Trays zijn in principe een 
disposable product, maar ook 
meermalig door ze in de afwas 
te doen, voor drinkbekers en 
voor trays leveren we bakken 
voor recycling (Net als voor uw 
chemisch afval overigens).

drinkbekers in verschillende 
kleuren, cups voor protheses

bekerdispenser

art.
nr.

afm. 
(mm)

omschrijv-
ing

2141 Ø70 x 
h60 0.21 
ltr.

drinkbeker, 
standaard-
verp. 2450 st, 
bij bestellen 
kleur ver-
melden

6001 Ø93 x 
h57 0.20 
ltr.

prothese cup, 
standaard-
verp. 204 st, wit

art.nr. afm. omschrijving
2120 Ø70 x 

h410
capciteit 100 
bekers

artikel nr. 
verzenddoos

afm. (mm) artikelnr.  
schuimplaat

3-237 D 200x150x135 / 2ltr 
(162x112x114 binnen)

S2110

3-206 D 300x200x130 / 5 ltr. 
(260x160x117 binnen)

S3210

3-210 D 300x200x230 / 9 ltr 
(260x160x217 binnen)

S3210
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BEUGELBAKJES
 EN TRAYS

De afmetingen van onze instru-
mententrays zijn aangepast op 
standaard meubilair. Ze vormen 
een professioneel alternatief 
voor klaarleggen op een 
gevouwen servet. Leverbare 
kleuren: mintgroen, pastelblauw 
en wit. 

instrumenten blad, klein model 

bladen in gladde uitvoering, zon-
der instrumenten opname

Presentatie is alles: uw klanten zijn blijer met beugeltjes in een 
leuke verpakking. Ook bijzonder geschikt voor gebitsbeschermers. 
Vervaardigd van semitransparante, onbreekbare PP. Voorzien van 
stickerveld. Mogelijkheid grotere aantallen te bedrukken met uw 
logo.

bakjes voor “beugeltjes” in 4 hippe kleuren

instrumenten blad, groot model

art.nr. afm. (mm) omschrijving

9000 215x140x15 klein model 
tray met op-
name, verpakt 
per 360 stuks

9001 280x175x15 groot model 
tray met op-
name, verpakt 
per 330 stuks

9002 215x140x15 klein model 
tray, glad, 
verpakt per 
360 stuks

9003 280x175x15 groot model 
tray, glad, 
verpakt per 
270 stuks

art.nr. afm. (mm) omschrijving

9011 78x59x24 standaardverpakking 50 stuks
assorti: rood, blauw, groen en wit
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