
Verpakkingsmaterialen: OM HET PLAATJE COMPLEET TE MAKEN!
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Meubelhoezen VAN DE BOER VEROVEREN DE MARKT! 

DELUXE transporthoezen

www.vrachtbescherming.nl

VOOR: 
- meubels 
- matrassen 
- pallets 
- gordijnen 
- kleding
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De Boer 
Vrachtbescherming 
Uw externe specialist in verpakkingsmaterialen

EIGENSCHAPPEN
- 3-laags gevoerd 
- waterproof 
- duurzaam
- kostenbesparend 
- representatief

Duurzaam 
ondernemen 

en ook 
nog eens 

besparen!

MAATWERK 
- Standaardafmetingen 
 of maatwerk: alles is 
 mogelijk! 
- Leverbaar in de kleuren  
 rood, groen, blauw of zwart

BESCHERMHOEZEN | MEUBELHOEZEN | TRANSPORTHOEZEN

www.vrachtbescherming.nl

Opslag en distributie vanuit twee magazijnen

OPTIES 
- logo opdruk 
- opgenaaide insteekhoes  
 (voor bijv. pakbon) 
- toepassing ritsen, 
 klittenband, elastiek of  
 spanbanden 

Standaard uitvoeringen

Type Afm. in cm:

Eetkamer-
stoel

56 x 56 x 110

Fauteuil 92 x 96 x 94

2-Zitsbank 182 x 96 x 94

3-Zitsbank 223 x 96 x 94

4-Zitsbank 263 x 96 x 94

WITGOED CATERING/VERHUUR

MEUBELS

STORAGE opslaghoezen
Zoals de naam al zegt zijn deze stofhoezen ontwikkeld 
voor de opslag van goederen. In deze hoezen zijn dan ook 
geen buffermaterialen opgenomen. De hoes bestaat uit 
een enkel-laags Polyprop doek aan de onderzijde afgewerkt 
met een elastiek dat ervoor zorgt dat de beschermhoes 
goed afsluit. De ideale opslag-bescherming in een stoffig 
magazijn. 

LDPE hoezen:

www.vrachtbescherming.nl

ONE STOP SHOP 
Alles onder één dak: 

ook voor al uw verpakkingsmaterialen 
kunt u bij ons terecht! 

Breed assortiment  
Scherpe prijzen | Korte levertijden 

Wij helpen u graag verder!



Overige toepassingen voor onze pakdekens

Verhuisdeken-
stof op de rol: 
150 cm breed. 
Voor het afdekken 
en beschermen van 
grote  oppervlakten.  
Tevens geschikt als 
decoratie! 

www.vrachtbescherming.nl

Pakdekens nodig? EVEN DE BOER BELLEN!

Opslagdekens: 
voor als het 
niet teveel 
mag kosten!

STANDAARD
Sterke pakdeken voor 
het lichtere werk. 

OPDRUK MET 
ZWARTE INKT 

ROOD
Voor wie zich wil 
onderscheiden. 
Langere levertijd.

FOLIEDRUK: 
- maakt logo-opdruk 
 in kleur mogelijk

EXTRA LANG
- 150 cm x 300 cm 
- ca. 1500 gram 
- 20 stuks per baal

VERHUISDEKENS MET 
GEBORDUURDE NAAM 
- minimale afname 
 1000 stuks 

Verhuisdekens van de Boer: EEN BEGRIP!

STANDAARD 
- 150 cm x 200 cm 
- ca. 1350 gram 
- 25 stuks per baal

Geweven 
verhuisdekens: 
voor het zware 
werk.

NON WOVEN 
GESTIKTE PAKDEKENS
- 150 cm x 200 cm 
- ca. 1000 gram 
- 25 stuks per baal

Verhuisdekens met opdruk: 
onze specialiteit!
- unieke service van de Boer vrachtbescherming: 
 verhuisdekens voorzien van een opdruk van uw
 naam of logo! 
- vergroot uw naamsbekendheid 
- verlaagt de kans op diefstal van uw dekens

www.vrachtbescherming.nlwww.vrachtbescherming.nl

Hoezen van 
verhuisdekens

Creatief met verhuisdekens: 
je ziet het steeds vaker.  
Objecten bekleed met verhuisdekens, 
voor een nostalgische sfeer.

Verhuisdekens 
voor de 
bouwmarkt. 

- minimale afname 1000  
 stuks 

U BEPAALT ZELF: 
- de kwaliteit en uitvoering
- het formaat 
- de verpakking (bijv. per  
 stuk in PE draagtas) 

STANDAARD KWALITEIT
- 150 cm x 250 cm
- ca. 1500 gram

HUMANITAIRE DEKEN
- 155 cm x 270 cm
- ca. 1600 gram 
- extra zacht

Presenteer 
uw bedrijf in 

stijl!

GEWEVEN 
- 150 cm x ca. 42 meter

NON WOVEN 
- 150 cm x 50 meter

NIEU
W!

Extra lange 
verhuis-
dekens!

Maatwerk 
mogelijk!


