
De kenmerken:
• hoezen zijn wasbaar
• zeer luxe uitstraling!
• binnen- en buitenkant (waterproof) 
 100 % polyester doek met als 
 vulling polyester vlies voor het 
 opvangen van schokken 
• te voorzien van draaghendels, 
 elastiek, klittenband, ritsen of 
 spanbanden voor het fixeren van 
 de hoes

Transport cover DELUXE
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De voordelen:
• voorkomt beschadiging, 
 verontreiniging en 
 teleurgestelde afnemers 
• snelle en professionele 
 manier van verpakken 
• duurzaam en milieuvriendelijk 
• opdruk van uw logo of reclame 
 uiting evenals het voorzien van 
 insteekhoezen t.b.v. uw 
 vervoersdocumenten mogelijk.

U bespaart op:
• manuren (geen gepruts 
 meer met folie) 
• kosten van schade (uw 
 product + manuren) 
• verpakkingsmateriaal
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