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dozen papier folie beschermen opvullen sluiten omsnoeren rekfilm verzenden etiketten kantoor

WIj leVeren ook eIndloos Golfkarton.
dit is het ideale product om bv. lange voorwerpen te verpakken. de compacte 

pallets met het zig-zag gevouwen karton zijn ruimtebesparend.

0406 0409 0420 0421

0422 0423 0427 0429

0444

0931

0509

0701 0759 0771

0910 0911 0914

0447 0503

fefCo-Codes
de afgebeelde fefco-codes zijn de meest voorkomende uit de fefco-collectie die 

200 specificaties bevat, waarop nog aanpassingen mogelijk zijn.

0200 0201 0202 0203

0204 0206 0211 0217

0230

0308 0310 0314 0320

0321 0330 0350 0401

0300 0303 0306

0402 0403 0404 0405

4
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dozen papier folie beschermen opvullen sluiten omsnoeren rekfilm verzenden etiketten kantoor

ameriKaanse vouwdozen

Wij leveren u vanuit voorraad een uitgebreid assortiment amerikaanse vouw-

dozen in enkel- en dubbelgolf. naast dit standaardpakket kunnen wij u ook 

adviseren in de door u gewenste uitvoering en/of kwaliteit.

  

artikelnr. formaat in mm  golf aantal aantal 

 l x b x h   pak pallet

10043 188 x 188 x 177   dubbel 10 780

15153 305 x 220 x 250 a4 dubbel 10 520

10044 325 x 240 x 250 B4 dubbel 10 520

10045 370 x 270 x 200  dubbel 10 520

10046 370 x 300 x 360  dubbel 10 260

10047 384 x 234 x 168   dubbel 10 520

10048 388 x 288 x 227   dubbel 10 260

10049 388 x 388 x 377   dubbel 10 260

15154 425 x 325 x 300 a3 dubbel 10 260

10050 488 x 288 x 277   dubbel 10 260

10051 488 x 388 x 377   dubbel 10 260

10052 500 x 500 x 270  dubbel 10 130

10053 500 x 500 x 500  dubbel 10 130

10054 588 x 388 x 377   dubbel 10 130

10055 588 x 488 x 477   dubbel 10 130

10056 700 x 560 x 530   dubbel 10 130

10058 788 x 588 x 577   dubbel 10 130

10057 800 x 500 x 500  dubbel 10 130

dozenverKleiner

artikelnr. omschrijving 

22505 dozenverkleiner

containerdozen

Maximale opslagcapaciteit voor bulkverzending en -opslag. 

artikelnr. formaat in mm golf aantal aantal 

  l x b x h pak pallet

10059 1185 x 785 x 870 dubbel los 65

10060 1185 x 985 x 870  dubbel los 65

21275 1185 x 785 x 870  dubbel min. 1 pallet 75

21216 1185 x 985 x 870 dubbel min. 1 pallet 75

andere formaten op aanvraag leverbaar

PaPierbaK

artikelnr. formaat in mm golf aantal aantal 

  l x b x h pak pallet

15544 340 x 240 x 400 enkel 10 260

6

ameriKaanse vouwdozen

de duurzaamheid van een doos is voor een belangrijk deel afhankelijk van de 

papiersoorten waaruit het golfkarton is opgebouwd. ook het gramgewicht van 

het papier is van invloed op de sterkte van de doos.    

  

artikelnr. formaat in mm  golf aantal aantal 

 l x b x h   pak pallet

10000 100 x 100 x 100  enkel 25 7800

10001 110 x 110 x 180  enkel 25 4875

10003 150 x 110 x 110             a6 enkel 25 4875

10004 150 x 150 x 150  enkel 25 3900

10005 160 x 160 x   90  enkel 25 3900

10006 186 x 124 x   88  enkel 25 5200

10007 200 x 150 x 150  enkel 25 3250

10008 200 x 165 x 130  enkel 25 3600

10009 200 x 200 x 150  enkel 25 1650

10010 200 x 200 x 200  enkel 25 1650

10011 215 x 155 x   85            a5 enkel 25 3250

10012 230 x 190 x 160  enkel 25 1650

10013 250 x 150 x 140  enkel 25 2700

15148 270 x 210 x 120  enkel 25 2200

15149 285 x 210 x 160  enkel 25 1800

10014 300 x 300 x 300  enkel 20 880

10015 304 x 214 x   60             a4 enkel 50 1100

10016 304 x 214 x   80             a4 enkel 25 2600

8338140 304 x 214 x 110             a4 enkel 30 1470

10018 304 x 214 x 150             a4 enkel 25 1100

8338142 304 x 214 x 165             a4 enkel 30 1440

10020 304 x 214 x 200             a4 enkel 25 1100

8338144 304 x 214 x 220             a4 enkel 30 840

10022 304 x 214 x 250 a4 enkel 25 1100

2040 304 x 214 x 250             a4 enkel 25 1000

8338146 304 x 214 x 275             a4 enkel 30 840

8338160 315 x 230 x 290 B4  enkel 30 840

15150 320 x 320 x   90   enkel 25 1800

10025 335 x 250 x 420  enkel 20 440

15151 350 x 250 x 150   enkel 25 1625

15152 350 x 270 x 255  enkel 25 1200

10027 350 x 240 x 310  enkel 20 880

10028 350 x 260 x 175  enkel 20 880

10029 392 x 192 x 184   enkel 20 880

10030 392 x 242 x 234   enkel 20 880

10031 392 x 292 x 184   enkel 20 880

10032 392 x 292 x 284   enkel 20 440

10033 392 x 392 x 384   enkel 20 440

10034 408 x 306 x 234  enkel 20 440

10035 420 x 250 x 250  enkel 20 440

10036 430 x 300 x 215 a3 enkel 20 440

8338148 430 x 305 x 275 a3 enkel 30 480

10038 450 x 320 x 370 a3 enkel 20 440

10039 450 x 350 x 300  enkel 20 440

8338162 458 x 315 x 290   enkel 30 420

10041 492 x 392 x 284   enkel 20 440

10042 592 x 392 x 384   enkel 20 220

* witte uitvoering in fefco 0427
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sPeedPacK

de speedpack is een zeer snel op te zetten bodem/dekseldoos van bruin golf-

karton en is zo vernuftig geconstrueerd dat bodem en deksel elkaar versterken.

artikelnr. omschrijving formaat in mm kleur aantal aantal 

  l x b x h  pak pallet

10120 speedpack 160 x 110 x   50 bruin 25 1800

10121 speedpack 220 x 160 x   50 bruin 25 1800

10122 speedpack 310 x 220 x   50 bruin 25 900

10123 speedpack 310 x 220 x 100 bruin 25 450

10124 speedpack 430 x 320 x 100 bruin 25 450

QuicKbox

Voorzien van ‘autolock’-bodem is hij letterlijk in een handomdraai op te zetten 

en dankzij de zelfklevende sluitstrip is hij weer net zo snel gesloten.

artikelnr. omschrijving formaat in mm kleur aantal aantal 

  l x b x h  pak pallet

10104 Quickbox 220 x 160 x 135 bruin 10 880

10105 Quickbox 305 x 216 x 100 bruin 10 440

10106 Quickbox 305 x 218 x 200 bruin 10 220

10107 Quickbox 330 x 235 x 200 bruin 10 220

PostPacK

de Postpack is er in twaalf specificaties. U kunt dus altijd de meest doelmatige 

en kostenefficiënte uitvoering kiezen. door z’n constructie is hij steviger dan 

vergelijkbare dozen. U heeft alleen tape nodig om de Postpack te sluiten. 

artikelnr. omschrijving formaat in mm kleur aantal aantal 

  l x b x h  pak pallet

10108 Postpack 140 x   90 x   30 wit 50 6750

10109 Postpack 150 x 100 x   40 wit 50 5400

10110 Postpack 150 x 100 x   60 wit 50 3600

10111 Postpack 170 x 130 x 110 wit 50 1350

10112 Postpack 200 x 140 x   60 wit 50 2700

10113 Postpack 220 x 160 x   90 wit 50 1350

10114 Postpack 230 x 140 x   40 wit 50 2700

10115 Postpack 230 x 140 x   70 wit 50 1800

10116 Postpack 260 x 190 x 100 wit 50 900

10117 Postpack 310 x 220 x   60 wit 50 900

10118 Postpack 310 x 240 x   50 wit 50 1350

10119 Postpack 330 x 300 x   80 wit 50 900
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verhuisdozen 

Binnen het assortiment verhuisdozen is het aanbod gevarieerd. de keus van het 

type doos is afhankelijk van het gebruik. er zijn dozen die geschikt zijn voor een-

malig dan wel meermalig gebruik. daarnaast zijn er dozen met ‘autolock sluiting’.

artikelnr. omschrijving formaat in mm golf aantal aantal 

   l x b x h  pak pallet

10072 Verhuisbox a gehecht 480 x 320 x   360 dubbel 10  300

10073 Verhuisbox B geplakt 480 x 320 x   360 dubbel 10  260

10074 Verhuisbox C geplakt 480 x 320 x   360 enkel 20  440 

15461 Budget Verhuisdoos autolock 480 x 317 x   330 enkel 8 192 

10075 Boekenbox  480 x 320 x   250 dubbel 10  260 

10076 Verhuisbox autolock 485 x 320 x   355 dubbel 8  272 

10077 Boekenbox  autolock 387 x 317 x   268 dubbel 8  272 

10078 Verhuisdoos meermalig 480 x 320 x   360 dubbel 10  240 

10079 Verhuisdoos eenmalig 480 x 320 x   360 enkel 20  480 

10103 storebox autolock  395 x 310 x   270 dubbel 8 272

10080 archiefbox kantoor 400 x 320 x   292 enkel los  440 

15157 archiefbox ordner 325 x 100 x   270 enkel 50 900

10081 Garderobedoos + roede 600 x 520 x 1300 dubbel los  75

octabins 

Palletdozen en zakken voor bulkproducten. Voor grote aantallen producten, de 

zogenaamde bulk, bieden wij specifieke oplossingen, waardoor optimale op-

slaghoeveelheden kunnen worden gerealiseerd.

artikelnr. omschrijving formaat in mm golf aantal aantal 

  l x b x h  pak pallet

10084 Huls type 1855 1111 x 1111 x 1810 aa-golf los 100

10085 Bodem/deksel 1070 x 1070 x   150 enkel los 300

10092 Vouwbodem + gat  1067 x 1067 x   220 enkel los 300

10091 Pe zakken op rol  1370 / 940 x 3550 nvt 25 575

10088 Pallet 1070 x 1070 nvt los nvt

Paraatdozen

Bij uitstek geschikt voor het kreukvrij verpakken en verzenden van formulieren, 

drukwerk en folders. Plat verpakt opgeslagen kost de paraatdoos nauwelijks 

ruimte en is met één handbeweging uit te vouwen.

artikelnr. omschrijving formaat in mm aantal 

  l x b x h  pak

8328132 Paraatdoos bruin a5 -500-80 218 x 155 x   55 100

8328130 Paraatdoos bruin a4 -500-80  305 x 218 x   55 50

8328136 Paraatdoos bruin a4 -1000-80  307 x 220 x 108  50

8328138 Paraatdoos wit a4 -500-80  307 x 217 x 550 50 

8328129 Paraatdoos wit a4 -1000-80  307 x 220 x 108 50

8328161 Paraatdoos duplex a4 -500-80  305 x 215 x   50 50

8328163 Paraatdoos duplex a4 -1000-80  305 x 215 x 100 50
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papier 1110

Massief karton verpakkingen en vouwkartonnage
Wij kunnen u naast het uitgebreide golfkarton dozenpakket, ook een geheel 

volgens uw wensen samengesteld programma op gebied van massief karton ver-

pakkingen en vouwkartonnage bieden o.a.:

• Blanco verpakkingen

• Bedrukt in 1 tot 6 kleurendruk

• Voorzien van dispersielak of UV spotlak

• Van 200 t/m 800 gram

• Boven de 800 gram in aangepaste uitvoering en bedrukking

• In oplages van circa 1.000 tot 50.000 stuks

Maatwerk met onbegrensde mogelijkheden
Hebt u speciale wensen ten aanzien van het formaat, maak ze gerust kenbaar. al 

bij een afname van 100 stuks leveren wij afwijkende formaten. Indien gewenst, 

bedrukt met het resY-symbool of met uw eigen logo’s, zodat uw producten ge-

durende het gehele logistieke traject voor iedereen herkenbaar zijn. dozen met 

een zelfklevende klep, perforaties of een venster, of een speciale kwaliteit en/of 

uitvoering? Wij bieden oplossingen voor uw specifieke wensen.

Iedere aanmaakdoos is, afhankelijk van de af te leggen ‘reis’, leverbaar in enkel-, 

dubbel- of drielaags karton. Hoe speciaal of afwijkend uw wensen ook zijn, wij 

leveren hoe dan ook een passende oplossing, die garant staat voor een pro-

bleemloze verzending van uw producten.

dozen opzetten
de dozenopzetters van lantech zetten de nieuwe trend in standaard en modulaire 

opzettechniek. de nieuwe trend in productiviteit en efficiency in lage snelheid 

dozenopzetters. als u uw proces voor het opzetten van dozen wil automatiseren 

of verouderde dozenopzetters wil vervangen, neem dan even de tijd om te kijken 

naar en u te laten overtuigen van de vele voordelen die wij u kunnen bieden met 

de lantech dozenopzetters.

• ontwikkeld om machinestilstand te elimineren

• ontworpen voor veilige en eenvoudige bediening

• Gebouwd om betrouwbaar en onderhoudsvrij te werken

• Hoeveel kost het u om dozen handmatig op te zetten? 

   U zult verrast zijn als u ziet hoe duur dit proces voor u kan zijn. 

de C-300, uw standaard dozenopzetter
de C-300 is één van de dozenopzetters die wij in het assortiment hebben en die 

gebruik maakt van de bewezen techniek van lantech. zijn robuuste bouw, de 

eenvoud van de gebruikte en bewezen concepten en de toepassing van alleen 

a-merk componenten maken de C-300 dozenopzetter een klasse apart. 

kortom zeer gebruikersvriendelijk.

Maar er is veel meer:

• Uw voordeel omdat u uw arbeidskosten kunt reduceren

• zeer veilig door een compleet afgeschermd vouw- en sluitgedeelte

• Betrouwbaar door vastgegrijpen van uw doos aan twee zijden

• Gemakkelijk in gebruik door zeer korte omsteltijden

• speciaal ontworpen voor veilige en eenvoudige bediening

• Bedrijfszeker door gecontroleerde vouwbeweging

• Uitgevoerd naar uw wensen

• Maatbereik en capaciteit

naast de C-300 beschikken wij ook over een diep en breed assortiment modulair 

opbouwbare dozenopzetters. Met name daar waar de doosafmeting afwijkt en/

of er grotere capaciteiten gewenst zijn of met hotmelt wilt sluiten brengt de 

lantech serie de juiste oplossing voor al uw doosopzetwerk.
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machineglad natronKraft

toepasbaar als tussenlegvel bij palletladingen, tweezijdig stroef, dus zorgt voor 

een goede stabiliteit. tevens inzetbaar als basismateriaal voor de productie van 

dozen en papieren zakken.

Kraftliner

supersterk en dus bij uitstek geschikt voor het verpakken van producten met 

scherpe randen. de 175 g/m2 kwaliteit kraftliner is een ideaal patroonpapier voor 

de confectie-industrie.

artikelnr. omschrijving rolbreedte gr/m2 rollengte  aantal 

  cm  mtr  pallet

16976 Pakrol  100   125   915   4 

16974 Pakrol  150  140   790   4 

16973 Pakrol  150  175   670  4

gebleeKt Kraft

Bruin kraftpapier is vooral heel sterk en functioneel. Gebleekt kraft bezit niet 

alleen dezelfde eigenschappen maar is dankzij z’n bijzondere witheid ook nog 

eens extra representatief. 40 g/m2 wit kraft voor verschillende toepassingen.

artikelnr. omschrijving rolbreedte gr/m2 rollengte  aantal 

  cm  mtr  pallet

16010 apparaatrol 30   40  625 64 

17010 apparaatrol   40   40  625 48 

17011 apparaatrol  50   40  625 32 

17012 apparaatrol 60   40  625 32 

masKeerPaPier

Maskeerpapier is afdekpapier dat veelal wordt gebruikt door schilders, stuka-

doors en autospuiters om de oppervlakken af te dekken waar geen verf, lak e.d. 

op mag komen. de extra verlijming bij de productie maakt het papier ondoor-

dringbaar voor verfdoorslag.

artikelnr. omschrijving rolbreedte gr/m2 rollengte  aantal 

  cm  mtr  pallet

22812 apparaatrol 37,5  45 300  90 

22816 apparaatrol 60  45 300  60 

22817 apparaatrol 90  45 300  30 

22806 Handrol 15  45 50  32 

22808 Handrol 22,5  45 50  24 

24355 Handrol 30  45 50  16 

22814 Handrol 45  45 50  12 
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bruinPaK gestreePt

klassiek en gedegen bruin verpakkingspapier, op basis van 100 procent gerecy-

clede vezels, bestelt u onder de naam bruinpak. Bewezen kwaliteit en leverbaar 

in verschillende gramgewichten en standaard breedtes.

artikelnr. omschrijving rolbreedte gr/m2 diam. rollengte aantal 

  cm  cm  mtr pallet 

17000 apparaatrol 50 50 5 460 32

17001 apparaatrol 50 70 5 335 32

17002 apparaatrol 70 70 5 335 16

17004 apparaatrol 120 70 5 335 16

17005 apparaatrol 50 90 5 274 32

17006 apparaatrol 120 90 5 274 20

natronKraft gestreePt

sterk en stevig, dat is natronkraft verpakkingspapier, zowel voor in de postka-

mer als in het magazijn. de natuurlijke eigenschappen zorgen ervoor dat het 

stevig is en goed beschermt.

artikelnr. omschrijving rolbreedte gr/m2 diam. rollengte aantal 

  cm   cm  mtr pallet

17016 apparaatrol 40 45 5 525 48

17017 apparaatrol 50 45 5 525 32

17018 apparaatrol 60 45 5 525 32

17019 apparaatrol 70 45 5 525 16

17021 apparaatrol 30 70 5 350 64

17022 apparaatrol 40 70 5 350 48

17023 apparaatrol 50 70 5 350 32

17024 apparaatrol 60 70 5 350 32

16999 apparaatrol 70 70 5 350 16

16998 apparaatrol 80 70 5 350 16

16997 apparaatrol 100 70 5 350 16

16996 apparaatrol 120 70 5 350 16

16995 apparaatrol 150 70 5 350 16

16993 apparaatrol 50 90 5 275 32

16992 apparaatrol 60 90 5 275 32

16991 apparaatrol 70 90 5 275 16

16990 apparaatrol 80 90 5 275 16

16989 apparaatrol 100 90 5 275 16

16988 apparaatrol 120 90 5 275 16

16972 apparaatrol 140 90 7 275 16

      

16982 Pakrol 100 70 7 1820 4

16981 Pakrol 120 70 7 1820 4

16980 Pakrol 140 70 7 1820 4

16979 Pakrol 100 90 7 1270 4

artikelnr. omschrijving rolbreedte gr/m2 kg aantal 

  cm     pak pallet

17020 Vellen 75 x 100 70 12,5 40

16994 Vellen 75 x 100 90 12,5 40
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ziJdePaPier houthoudend 

Geschikt voor het verpakken van serviesgoed, glaswerk en krasgevoelige pro-

ducten. Verpakt in riemen van 480 vel.

artikelnr. omschrijving soort formaat gr/m2 

   cm  

16969 Pakzijde, à 10 kg   houthoudend 50 x   75 25

ziJdePaPier houtvriJ gebleeKt

artikelnr. omschrijving soort formaat gr/m2 aantal 

   cm   pallet

17015 zijdepapier wit, à 12,5kg houtvrij gebleekt 100 x 120  19/20 40

16985 zijdepapier mooi wit houtvrij gebleekt 40 x   60  19/20 100

16984 zijdepapier mooi wit houtvrij gebleekt 37,5 x   50 19/20 200

16986 zijdepapier mooi wit houtvrij gebleekt 75 x 100  19/20 50 

  

ziJdePaPier chloor/zuurvriJ

In functie vergelijkbaar met houthoudend zijdepapier. Chloor/zuurvrij zijdepa-

pier heeft specifieke eigenschappen voor het beschermen van corrosiegevoelige 

producten, gemaakt van koper, messing, aluminium of edelmetaal.

artikelnr. omschrijving soort formaat gr/m2 aantal 

   cm   pallet

16983 zijdepapier mooi wit chloor/zuurvrij 50 x   75 19/20 100

anticorrosie PaPier (vci)

VCI (VCI= Vapor Corrosion Inhibitor) papier scheidt continu kleine hoeveelhe-

den actieve beschermende stoffen af. Met VCI verpakte metalen voorwerpen 

worden daardoor continu door een actief corrosiewerende damp omgeven. de 

beschermende stoffen verhinderen het ontstaan van roest door zuurstof, water-

damp en zeelucht, zuren, zweet en gassen in de industrie. een reeds begonnen 

roestproces wordt door VCI ook een halt toegeroepen. 

artikelnr. omschrijving rolbreedte gr/m2 gewicht 

  cm  ca. kg

aanmaak r7 Bescherming 100 75 9

aanmaak r9 Bescherming 100 95 11

aanmaak Pr7 met Pe laag Bescherming 100  100 12

aanmaak U7 Bescherming 100 75  9

14

griJsPaPier

Grijspapier is 100% recycled papier en wordt geleverd in 70 en 100 g/m2. Wordt veel-

vuldig gebruikt als inpakpapier, tussenlegvel en is een voordelig opvulmateriaal. 

Biedt veel voordelen. scherpe prijs, ‘milieuvriendelijk’ en is eenvoudig in handling.

artikelnr. omschrijving gr/m2 formaat mtr vel/ aantal 

   cm rol pak pallet

17007 Grijspapier 100 50 250  32

17008 Grijspapier 100   100        250                           32

17009 Grijspapier  70 75 x 100             238  9520

griJsKarton

Grijskarton soorten  in diverse dikten en formaten, bijvoorbeeld geschikt als tus-

senleg- en onderlegvel voor palletladingen.

artikelnr. omschrijving gr/m2 formaat aantal aantal 

   cm pak pallet

17152 Grijskarton onbeplakt 250 80 x 110 114 500

17151 Grijskarton onbeplakt 350 70 x 100 100 2000

17153 Grijskarton onbeplakt 750 80 x 100 40 800

17154 Grijskarton onbeplakt 900  100 x 125 20 500

ersatz

Papier dat wordt gebruikt als tussenlegvel en onderlegvel moet aan nogal wat 

eisen voldoen. Waar op het eerste gezicht alle beschikbare kwaliteiten hetzelfde 

lijken, steekt gebleekt ersatz er met kop en schouders bovenuit.

artikelnr. omschrijving rolbreedte rollengte  gr/m2 aantal 

  cm cm   pallet

16008 apparaatrol  30   750 40 55 

16007 apparaatrol  40   750 40 40 

16006 apparaatrol  50   750 40 35 

artikelnr. omschrijving formaat gr/m2 vellen aantal 

  cm  pak pallet

16005 Vellen 31 x 42,5  40 1890 50 

16004 Vellen 42,5 x    62  40 945 50 

16003 Vellen 62 x    85  40 474 50 
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PaPierafscheuraPParatuur

al sinds jaar en dag voeren wij een uitgebreid assortiment op het gebied van 

papier afscheurapparatuur. Van het oerdegelijke standaardmodel tot de luxere 

Vario serie en het prijstechnisch aantrekkelijke zac model. ook voor een uitge-

breide serie paktafels en afsnijdapparatuur kunt u terecht bij ons.

serie standaard

Geschikt voor het handmatig verwerken van papier en/of folie

artikelnr. omschrijving type

15530 ondertafelmodel met glad mes voor papierbreedte 30 cm 180130

15531 ondertafelmodel met glad mes voor papierbreedte 40 cm 180140

15532 ondertafelmodel met glad mes voor papierbreedte 50 cm 180150

15533 ondertafelmodel met glad mes voor papierbreedte 60 cm 180160

15534 ondertafelmodel met glad mes voor papierbreedte 75 cm 180170

15519 raam met glad mes voor papierbreedte 30 cm 150130

15520 raam met glad mes voor papierbreedte 40 cm 150140

15521 raam met glad mes voor papierbreedte 50 cm 150150

15523 raam met glad mes voor papierbreedte 60 cm 150160

15525 raam met glad mes voor papierbreedte 75 cm 150170

15527 raam met glad mes voor papierbreedte 80 cm 150180

15517 raam met glad mes voor papierbreedte 100 cm 150110

15522 raam met getand mes voor papier en foliebreedte 50 cm  150151

15524 raam met getand mes voor papier en foliebreedte 60 cm 150161

15526 raam met getand mes voor papier en foliebreedte 75 cm 150171

15518 raam met getand mes voor papier en foliebreedte 100 cm 150111

15535 set voetsteunen tbv serie 150… 101100

15536 set wandsteunen tbv serie 150… 102100

15537 set opzetklem tbv serie 150… 104100

15543 foliemes 100 cm met kleefstrip 615011

15529 Vertikaalmodel met glad mes voor papierbreedte 75 cm 175170

15528 Vertikaalmodel met glad mes voor papierbreedte 100 cm 175110

15540 tafelkrullinthouder 6-8 rollen 121208
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stayPaline

de specifieke eigenschapen van staypaline voorkomen verkleuring en uitdro-

ging. Het vlees blijft langer vers. 

  

artikelnr. omschrijving   formaat in cm gr/m2 aantal pak

581 staypaline  40 x 60 45 5 kg

antisliPPaPier

tweezijdig met antislip gecoat papier, 100% recyclebaar en waterafstotend, als 

tussenlegvel bij palletladingen. kan in veel gevallen het verbruik van rekfilm 

verminderen. Geschikt voor automatische verwerking. 

artikelnr. omschrijving  kleur formaat in cm gr/m2 aantal pak

22025 antislippapier bruin 80 x 120  100 250

22026 antislippapier bruin 100 x 120  100 250

bitumenPaPier

Vochtwerend verpakkingspapier voor de industrie. Geschikt voor het bekleden 

van exportkisten of als ‘vloerbedekking’ in containers. Bitumenpapier is op 

aanvraag leverbaar in een met polyestervezels gewapende uitvoering.

artikelnr. omschrijving rolbreedte rollengte gr/m2  verpakt 

  cm  mtr  per

932 Bitumenpapier  100 100 150 2

951 Bitumenpapier  120 100 150 2

oliePaPier

Geparaffineerd papier. Wordt veel toegepast in de metaalindustrie als corrosie- 

en vochtwerende verpakking en voor het inpakken van geoliede of ingevette 

onderdelen. tevens inzetbaar voor het bekleden van exportkisten.

artikelnr. omschrijving rolbreedte rollengte gr/m2  verpakt 

  cm  mtr  per

2397 oliepapier  100 100 40/55 2

crêPePaPier

Gecrêpt papier in 50/75 gr/m2 kwaliteit. Wordt geleverd op handrollen en is ui-

termate geschikt voor het omwikkelen van kwetsbare en/of gepolijste delen. 

Het is kras- en schokbestendig, dus zeer goed bruikbaar voor het verpakken van 

bijvoorbeeld verchroomde metaaldelen en gelakte meubeldelen.door de elasti-

sche eigenschappen tevens geschikt om metaaldelen te bundelen.

artikelnr. omschrijving rolbreedte rollengte gr/m2  verpakt 

  cm  mtr  per

1830 Crêpe handwikkelrollen   10 10 50/75 ca. 15 kg 



dozen papier folie beschermen opvullen sluiten omsnoeren rekfilm verzenden etiketten kantoor

folie 1918

serie vario

Geschikt voor het handmatig verwerken van papier en/of folie

artikelnr. omschrijving type

15505 ondertafelmodel getand mes voor papier en foliebreedte 50 cm 143050

15506 ondertafelmodel getand mes voor papier en foliebreedte 60 cm 143060

15507 ondertafelmodel getand mes voor papier en foliebreedte 80 cm 143080

15679 tafelmodel getand mes voor papier en foliebreedte 50 cm 141050

15680 tafelmodel getand mes voor papier en foliebreedte 60 cm 141060

15678 tafelmodel getand mes voor papier en foliebreedte 80 cm 141080

15508 Wandmodel getand mes voor papier en foliebreedte 60 cm 142060

15509 Wandmodel getand mes voor papier en foliebreedte 75 cm 142075

15510 Wandmodel getand mes voor papier en foliebreedte 80 cm 142080

15513 opzetmodel getand mes voor papier en foliebreedte 60 cm 144060

15538 krullintafroller opzetmodel 4 rollen 120414

15539 krullintafroller opzetmodel 8 rollen 120418

15541 onderstel voor 5-9 rollen(diameter), verrijdbaar 133005

 

serie zac

Geschikt voor het handmatig verwerken van papier en/of folie

artikelnr. omschrijving type

15514 ondertafel/tafel getand mes voor papier/folie 60 cm 136060

15515 Wandmodel getand mes voor papier/folie 60 cm 137060

15516 opzetmodel getand mes voor papier/folie 60 cm 138060

15542 onderstel voor 5-9 rollen (diameter), verrijdbaar 133025

15511 Multimodel, 5 afrollers 60 cm + krullinthouder 8 rollen 133037-60

15512 Multimodel, 5 afrollers 80 cm + krullinthouder 8 rollen 133037-80

Pakunits en afrol/afsnijdapparatuur
Het is niet de bedoeling dat de mens zich aanpast aan zijn arbeidsplaats, maar 

dat de arbeidsplaats wordt aangepast aan de wensen en eisen van de mens. dit 

basisprincipe is de leidraad geweest voor de ontwikkeling van de Hüdig+rocholz 

verpakkings- en arbeidssystemen.

functie, ergonomie en modulair opbouwbaar zijn kernfuncties van de systeem 

2000 en modul 5000 productenrange. Meerdere internationale onderscheidingen 

voor het design en ontwerp geven aan dat de paktafels niet alleen functioneel 

zijn maar ook nog eens gezien mogen worden.

Met de onbeperkte op- en aanbouwmogelijkheden van deze systemen zijn we in 

staat een altijd op maat gesneden oplossing voor u te leveren. Van een eenvou-

dige tafel tot aan een compleet ingerichte in- en/of ompakafdeling.
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sealaPParatuur

een zeer uitgebreid standaard en klantspecifiek assortiment kunnen wij u voor-

schotelen. een kleine greep uit de oplossingen die wij u kunnen bieden:

tafelsealers

eenvoudige, gebruikersvriendelijke sealmachines geschikt voor het sealen van 

Pe / PP tot 2 x 150micron. 

super magneetsealers

eenvoudige sealers voor industrieel gebruik in vele uitvoeringen en opties ver-

krijgbaar, waarbij de sealbalk d.m.v. een pedaal of automatisch opent.

continusealers

sealers die een hoge capaciteit aankunnen, waarbij het product door het appa-

raat heen, langs de sealdraden wordt bewogen.

vacuümsealers

sealers die uw vlees, vleeswaren en andere levensmiddelen vacuüm verpakken 

voor een langere houdbaarheid. ook voor transportgevoelige en aan corrosie 

onderhevige producten een uitkomst.

sealtangen

op die plaatsen waar flexibiliteit belangrijk is en de ruimte beperkt is , hebben 

we diverse sealtangen.  

hoeksealers

Hoeksealers leggen op de buisfolie op de open zijden een sealing aan, waardoor 

het product geheel verpakt is. In combinatie met een hoeksealer wordt meestal 

een krimptunnel gebruikt. Hoeksealers zijn in allerlei sealmaten verkrijgbaar.

krimptunnels
rond uw verpakking optimaal af; door middel van verhitting wordt de (krimp)

folie om het product heen gekrompen. de vorm en afmeting van uw product 

bepaald het type en het formaat van de aan te schaffen krimptunnel.
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folie

Polyetheenfolie
Polyetheen is het meest gebruikte kunststof verpakkingsmateriaal. Polyetheen-

folie is leverbaar in een ontelbaar aantal formaten en dikten. er zijn diverse 

soorten polyetheen: ldPe,  HdPe, lldPe, MdPe en vele varianten hierop.

Polypropyleenfolie
Glasheldere folie, ideaal voor het verpakken van producten die een perfecte 

presentatie vereisen, bijvoorbeeld boeken en kleding. tevens leverbaar als 

krimpfolie voor automatische of semi-automatische verwerking. Geschikt voor 

allerhande toepassingen. 

KrimPfolie

ldPe krimpfolie
ldPe krimpfolie is folie die bij verhitting om het te verpakken product krimpt. 

dit krimpen kan geschieden met een krimppistool of in een krimptunnel. 

Mono- of biaxiaal krimpend
Het krimpprocédé kan monoaxiaal of biaxiaal geschieden. Monoaxiaal krim-

pend houdt in dat de folie eenzijdig krimpt.  Biaxiaal krimpende folie wordt 

gebruikt als een product aan alle zijden ingesealed dient te zijn. denkt u bij-

voorbeeld aan boeken.

Micro of macro-perforatie
om de lucht tijdens het krimpen te laten ontsnappen dient de folie microgeper-

foreerd te zijn. dit is niet nodig als uw verpakkingsmachine zelf de mogelijkheid 

biedt om de lucht uit de krimpende folie te laten ontsnappen. Macroperforatie 

wordt aangebracht als de verpakking moet kunnen ademen, bijvoorbeeld bij 

het verpakken van verse etenswaren.

PP krimpfolie
Glasheldere film speciaal voor presentatieverpakkingen. deze folie laat zich bij 

lage temperaturen verwerken en is de ideale vervanging voor PVC krimpfilm. 

dikte 0,015 mm, andere diktes op aanvraag, rollengte 1250 meter.

Hoe berekent u het formaat krimphoes?
Pallet 1200 mm lang, 1000 mm breed en 1600 mm hoog.

1. lengte pallet 1200 mm + 50 mm = 1250 mm

2. breedte pallet 1000 mm + 50 mm = 1050 mm

3. hoogte pallet 1600 mm + 150 mm + 1/2 van breedte = 2275 mm

Uw formaat krimphoes wordt dus: 1250 / 1050 X 2300 mm.

20



dozen papier folie beschermen opvullen sluiten omsnoeren rekfilm verzenden etiketten kantoor

ldPe halfbuis en buisfolie

deze types folie zijn geschikt voor vele doeleinden. ze kunnen handmatig of machi-

naal verwerkt worden en er kunnen door middel van een eenvoudig sealapparaat 

zakken uit worden vervaardigd. 

artikelnr. omschrijving dikte rolbreedte lengte 

  mu mm mtr

17013 ldPe halfbuisfolie transparant 100 1000 25

17014 ldPe halfbuisfolie transparant  100 1500  25

22595 ldPe buisfolie transparant  50  100 10

22597 ldPe buisfolie transparant  100  100  10

22599 ldPe buisfolie transparant  100  120  0

22600 ldPe buisfolie transparant  50  150  10

22601 ldPe buisfolie transparant  100  150  10

22605 ldPe buisfolie transparant  150  180  10

22612 ldPe buisfolie transparant  100  250  10

22616 ldPe buisfolie transparant  50  300  10

22617 ldPe buisfolie transparant  100  300  10

22619 ldPe buisfolie transparant  100  350  25

22621 ldPe buisfolie transparant  50  400  25

22622 ldPe buisfolie transparant  100  400  25

22623 ldPe buisfolie transparant  150  400  25

22626 ldPe buisfolie transparant  100  500  25

22628 ldPe buisfolie transparant  100  600  25

22634 ldPe buisfolie transparant  100  1000  25

riPacK KrimPPistool

om palletladingen handmatig snel, veilig en verantwoord  in te krimpen. Het 

krimppistool is beveiligd tegen oververhitting en werkt op propaangas.

artikelnr. omschrijving    

24245 ripack 2200 krimppistool, incl. slang en gasdrukmeter    

 (in koffer geleverd)

22552 Gasfleswagen type 936

toPveldisPenser

Handmatige verwerking van folie met als doel de bovenzijde van de pallet te 

beschermen.

artikelnr. omschrijving kleur   hoogteverstelling

15658 topveldispenser staand of hangend grijs 1.400 - 1.800
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ldPe vellen

ldPe vellen kunnen voor velerlei doeleinden ingezet worden, zoals het afdek-

ken van pallets en als onderlegvel op palletbodems. speciale antislipkwaliteiten 

zijn eveneens op aanvraag leverbaar.

artikelnr. omschrijving dikte formaat aantal 

  mu b x l mm  rol

2071 ldPe afdekfolie transparant 50 1500 x 1800   200 

2072 ldPe afdekfolie transparant 40 1400 x 1600   300 

2073 ldPe afdekfolie transparant 40 1200 x 1400   300 

688 ldPe afdekfolie transparant 30 1500 x 1800   200

2491 ldPe afdekfolie zwart 30 1200 x 1400 300

hdPe vellen

HPPe vellen hebben dezelfde toepassing als ldPe vellen, alleen worden ze in 

een dunnere versie op de markt gebracht vanwege de sterkere eigenschappen.

artikelnr. omschrijving dikte formaat aantal 

  mu b x l mm  rol

2493 Pallet afdekvellen Hd transparant 15 1600 x 1800 500

2492 Pallet afdekvellen Hd zwart 15 1600 x 1800 500

 

Plano folie oP de rol

In allerlei kwaliteiten,  breedtes, rollengtes en diktes verkrijgbaar, waaronder: 

artikelnr. omschrijving dikte rolbreedte lengte aantal 

  mu mm  mtr pallet

16069 ldPe folie transparant 100 2000 100 40

16071 ldPe folie transparant 100 4000 100 25

16073 ldPe folie transparant 100 6000 50 40

16074 ldPe folie transparant 200 6000 50 22

KrimPhoezen

Het krimpen van hoezen kan zowel handmatig met behulp van een krimppistool 

als half- en volautomatisch op een krimpinstallatie plaatsvinden.

artikelnr. omschrijving dikte formaat aantal 

  mm mm rol

17092 ldPe krimphoezen transparant 0,100 1250 / 425 x 1700 50 

17093 ldPe krimphoezen transparant 0,100 1250 / 525 x 1700 35 

17094 ldPe krimphoezen transparant 0,100 1250 / 525 x 2200 25 

17095 ldPe krimphoezen transparant 0,100 1250 / 525 x 2500 25 

17096 ldPe krimphoezen transparant 0,100 1300 / 550 x 2500 25 

17097 ldPe krimphoezen transparant 0,125 1250 / 525 x 1550 35
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ldPe zaKKen

Wij leveren zakken in allerlei kwaliteiten, diktes en formaten. een paar voor-

beelden: zakken voorzien van klep- of sloopsluiting, perforatie, enkele of dub-

bele zijvouw, blokbodem, kleefsluiting, beugel- en vlakke zakken. alle denkbare 

typen zakken uit HdPe, ldPe, Polypropyleen en laminaten.

Van antistatische uitvoeringen tot  industriële heavy duty  zakken. zelfs steriele 

zakken voor het verpakken van medicijnen zijn leverbaar. kwaliteit met een uit-

stekende prijs-prestatieverhouding. een kleine greep uit ons standaard assorti-

ment vlakke (zonder zijvouw)  ldPe zakken:

artikelnr. omschrijving dikte formaat aantal 

  mu b x l mm doos 

17064 ldPe vlakke zakken transparant 50  100 x   200 1000 

17050 ldPe vlakke zakken transparant 30  120 x   230 3000

17065 ldPe vlakke zakken transparant 50  150 x   250 1000 

17066 ldPe vlakke zakken transparant 50  200 x   250 5000 

17067 ldPe vlakke zakken transparant 50  200 x   400 2000 

17062 ldPe vlakke zakken transparant 30  220 x   280 5000 

17061 ldPe vlakke zakken transparant 30  250 x   350 3000 

18910 ldPe vlakke zakken transparant 50  250 x   350 2000 

17068 ldPe vlakke zakken transparant 50  250 x   450 2000 

17069 ldPe vlakke zakken transparant 50  300 x   400 2000 

17070 ldPe vlakke zakken transparant 50  300 x   500 1000 

17071 ldPe vlakke zakken transparant 50  320 x   420 1000 

17057 ldPe vlakke zakken transparant 30  400 x   500 2000 

17073 ldPe vlakke zakken transparant 50  400 x   600 1000 

17043 ldPe vlakke zakken transparant 20  500 x   600 1000 

17074 ldPe vlakke zakken transparant 50  500 x   600 1000 

17087 ldPe vlakke zakken transparant 140  580 x 1000 50

17075 ldPe vlakke zakken transparant 50  600 x   800 500 

17082 ldPe vlakke zakken transparant 100  600 x 1000 100 

17046 ldPe vlakke zakken transparant 20  700 x   700 700

17077 ldPe vlakke zakken transparant 50  800 x 1000 200 

17080 ldPe vlakke zakken transparant 90  800 x 1250 100 

17085 ldPe vlakke zakken transparant 100  940 x 1600 80/rol

17053 ldPe vlakke zakken transparant 30  1000 x 1000 200 

17078 ldPe vlakke zakken transparant 50  1000 x 1500 120 

17086 ldPe vlakke zakken transparant 100  1050 x 2250 60

17079 ldPe vlakke zakken transparant 100  1300 x 1500 50/rol

dozen papier folie beschermen opvullen sluiten omsnoeren rekfilm verzenden etiketten kantoor
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cryovac

een glasheldere Pe film met unieke eigenschappen voor wat betreft krimp– 

doorsteek en scheurweerstand. zeer geschikt om producten te presenteren.

artikelnr. omschrijving dikte rolbreedte lengte 

  mu mm mtr

15-205  Cryovac folie Impact Cf X-19 eenz. open 15 205 1250 

15-255  Cryovac folie Impact Cf X-19 eenz. open 15 255  1250

15-305 Cryovac folie Impact Cf X-19 eenz. open 15 305  1250 

15-355 Cryovac folie Impact Cf X-19 eenz. open 15 355 1250 

15-405 Cryovac folie Impact Cf X-19 eenz. open 15 405 1250 

15-455 Cryovac folie Impact Cf X-19 eenz. open 15 455 1250

15-505 Cryovac folie Impact Cf X-19 eenz. open 15 505 1250 

15-555 Cryovac folie Impact Cf X-19 eenz. open 15 555 1250 

15-605 Cryovac folie Impact Cf X-19 eenz. open 15 605 1250 

15-705 Cryovac folie Impact Cf X-19 eenz. open 15 705 1250

19-205 Cryovac folie Impact Cf X-24 eenz. open 19 205 1000 

19-255 Cryovac folie Impact Cf X-24 eenz. open 19 255 1000 

19-305 Cryovac folie Impact Cf X-24 eenz. open 19 305 1000 

19-355 Cryovac folie Impact Cf X-24 eenz. open 19 355 1000 

19-405 Cryovac folie Impact Cf X-24 eenz. open 19 405 1000 

19-455 Cryovac folie Impact Cf X-24 eenz. open 19 455 1000 

19-505 Cryovac folie Impact Cf X-24 eenz. open 19 505 1000 

19-555 Cryovac folie Impact Cf X-24 eenz. open 19 555 1000 

19-605 Cryovac folie Impact Cf X-24 eenz. open 19 605 1000 

19-705 Cryovac folie Impact Cf X-24 eenz. open 19 705 1000 

ldPe toPhoezen

ldPe tophoezen zijn korte afdekhoezen cq. pallethoezen en zorgen voor 

een goede verpakking en afdekking van de bovenzijde van een pallet, krat, 

container of bigbag. Voordelen van de tophoezen: materiaalbesparend, goede  

bescherming, eenvoudig en snel in gebruik, herbruikbaar en de hoes blijft altijd 

op de lading liggen bij het wikkelen.

artikelnr. omschrijving dikte formaat aantal 

  mu b x l x h mm  doos

15648 ldPe tophoezen transparant 50 800 x 1200 x 300 100

15650 ldPe tophoezen transparant 100 800 x 1200 x 300 50

15651 ldPe tophoezen transparant 50 1000 x 1200 x 300 100

15652 ldPe tophoezen transparant 100 1000 x 1200 x 300 50

15654 ldPe tophoezen transparant 50 1150 x 1350 x 325 100

15655 ldPe tophoezen transparant 100 1150 x 1350 x 325 50

15656 ldPe tophoezen transparant 50 1200 x 1200 x 300 100

15667 ldPe tophoezen transparant 100 1200 x 1200 x 300 50

15649 ldPe tophoezen zwart 50 800 x 1200 x 300 100

15653 ldPe tophoezen zwart 50 1000 x 1200 x 300 100

minimale afname 100 stuks
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griPzaKKen

artikelnr. omschrijving dikte formaat aantal 

  mu br x l mm doos

22396 Gripseal 50 40 x   60 1000

22398 Gripseal 50 55 x   65 1000

22399 Gripseal 50 60 x   80 1000

22400 Gripseal met schrijfvlak 50 60 x   80 1000

22401 Gripseal 50 70 x 100 1000

22404 Gripseal 50 80 x 120 1000

22403 Gripseal met schrijfvlak 50 80 x 120 1000

22406 Gripseal 50 90 x 100 1000

16087 Gripseal 50 100 x 100 1000

22368 Gripseal 50 100 x 150 1000

22369 Gripseal met schrijfvlak 50 100 x 150 1000

22373 Gripseal 50 120 x 180 1000

16090 Gripseal met schrijfvlak 50 120 x 180 1000

22375 Gripseal 50 130 x 200 1000

22377 Gripseal 50 150 x 200 1000

22378 Gripseal met schrijfvlak 50 150 x 200 1000

22379 Gripseal 50 160 x 230 1000

22380 Gripseal met schrijfvlak 50 160 x 230 1000

22381 Gripseal 50 160 x 250 1000

16093 Gripseal 50 160 x 280 1000

22385 Gripseal 50 190 x 250 1000

22387 Gripseal 50 220 x 280 1000

22388 Gripseal met schrijfvlak 50 220 x 280 1000

22389 Gripseal 50 230 x 320 1000

22390 Gripseal met schrijfvlak 50 230 x 320 1000

22391 Gripseal 50 250 x 350 1000

22395 Gripseal 50 350 x 450 1000

Voorzien van punchhole en verstevigingsdraad

afwijkende maten en uitvoeringen op aanvraag
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luchtKussenfolie

deze schokabsorberende luchtkussenfolie beschermt producten tegen schok-

ken, stof en vocht. de luchtkussenfolie met noppen van 10mm is ideaal voor het 

beschermen van gewone producten en levensmiddelen. Het voorkomt schade 

tijdens het verzenden en transport.

In onze catalogus gebruiken we de productnaam Multiflex om luchtkussenfolie 

aan te duiden. Multiflex heeft verschillende formaten noppen, variërend van 

10mm t/m 32mm. de grote nop is vooral voor het beschermen van grote en 

zware producten.

artikelnr. omschrijving type aantal  rolbreedte rollengte ø hoogte 

   lagen cm mtr nop

22851 Multiflex CM 2-laags 50 100 10 / 4,2

22855 Multiflex CM 2-laags 60 00 10 / 4,2

22858 Multiflex CM 2-laags 75 100 10 / 4,2

22865 Multiflex CM 2-laags 100 100 10 / 4,2

22867 Multiflex CM 2-laags 120 100 10 / 4,2

22873 Multiflex CM  2-laags 150 100 10 / 4,2

22877 Multiflex CM  2-laags 200 100 10 / 4,2

22862 Multiflex astrokraft 3-laags 100 100  10 / 4,2

22864 Multiflex M2-economy 2-laags 100 50  25 / 10

22881 Multiflex  k2-075 2-laags 50 100 10 / 4,2

22882 Multiflex  k2-075 2-laags 60 100 10 / 4,2

22883 Multiflex  k2-075 2-laags 75 100 10 / 4,2

22884 Multiflex  k2-075 2-laags 100 100 10 / 4,2

22885 Multiflex  k2-075 2-laags 120 100 10 / 4,2

22886 Multiflex  k2-075 2-laags 150 100 10 / 4,2

22887 Multiflex  k2-075 2-laags 200 100 10 / 4,2

22862 Multiflex  astrokraft 3-laags 100 100 10 / 4,2

22864 Multiflex  M2-economy 2-laags 100 50 25 / 10

408 Multiflex  s2 medium 2-laags 40 100 10 / 4,2

407 Multiflex  s2 medium 2-laags 50 100 10 / 4,2

406 Multiflex  s2 medium 2-laags 60 100 10 / 4,2

403 Multiflex  s2 medium 2-laags 75 100 10 / 4,2

409 Multiflex  s2 medium 2-laags 80 100 10 / 4,2

401 Multiflex  s2 medium 2-laags 100 100 10 / 4,2

400 Multiflex  s2 medium 2-laags 120 100 10 / 4,2

410 Multiflex  s2 medium 2-laags 130 100 10 / 4,2

399 Multiflex  s2 medium 2-laags 150 100 10 / 4,2

397 Multiflex  s2 medium 2-laags 200 100 10 / 4,2

overige rolbreedtes, formaten, vellen en kwaliteiten op aanvraag

lUCHtkUssenfolIe disPenserdoos

om snel en handmatig te werken is er een speciale dispenserdoos uitvoering. In 

deze uitvoering zit een rol luchtkussenfolie die om de 30 cm een perforatierand 

heeft waardoor u efficiënt en snel uw producten kunt inpakken.

artikelnr. omschrijving afmeting aantal aantal 

   b x l doos pallet

8089573 Multiflex k2-075 28,5 cm x 50 mtr 1 12

 geperforeerd op 30 cm

rollen golfKarton

rollen Golfkarton zijn uitermate geschikt voor het verpakken of beschermen 

van uw producten. naast het standaardassortiment kan golfkarton op iedere 

gewenste rolbreedte of formaat geleverd worden. Golfkarton is volledig ver-

vaardigd uit 100% gerecycled papier. 1-zijdig gegolfd karton, opgebouwd uit 2 

lagen 70gr/m2  grijspapier, fijne golf.

artikelnr. omschrijving rolbreedte rollengte kwaliteit aantal 

  cm mtr gr/m2 pallet

22348 Golfkarton grijs 7070 33 70 2 x 70 42

16135 Golfkarton grijs 7070 50 70 2 x 70 24

32 Golfkarton grijs 7070 66 70 2 x 70 18

8169584 Golfkarton grijs 7070 70 70 2 x 70 18

3506 Golfkarton grijs 7070 75 70 2 x 70 18

16137 Golfkarton grijs 7070 85 70 2 x 70 12

4730 Golfkarton grijs 7070 100 70 2 x 70 12

24257 Golfkarton grijs 7070 120 70 2 x 70 6

16140 Golfkarton grijs 7070 130 70 2 x 70 6

3670 Golfkarton grijs 7070 150 70 2 x 70 6

22364 Golfkarton grijs 7070 200 70 2 x 70 6

andere formaten en kwaliteiten op aanvraag

golfKartonnen buffers

deze buffers worden gebruikt voor schokabsorptie en bescherming. ze worden 

geproduceerd uit 100% gerecycled golfkarton. de buffers hebben een zeer hoge 

stapelkracht in de staande golfrichting en een uitstekende schokabsorberende 

werking in de wanden. de bufferblokken zijn 100% recyclebaar en kunnen door 

de eindafnemer worden hergebruikt of verwerkt bij het oud-papier. 

artikelnr. omschrijving formaat in mm strengen doos aantal doos

15575 softwikkel 150 x 20 x 100 110 880

15576 softwikkel 200 x 30 x 100 70 560

15577 softwikkel 300 x 40 x 100 36 288

15494 l-profiel 50 x 20 x 100 160 1280

15495 l-profiel 60 x 24 x 100 115 920

15496 l-profiel 70 x 30 x 100 75 600

15497 l-profiel 80 x 40 x 100 52 416

15659 U-profiel 80 x 40 x 20 x   80 / 120 84 672

15660 U-profiel 120 x 60 x 20 x 125 / 142 48 288

15545 plaat 100 x 20 x 100 204 1632

15546 plaat 150 x 30 x 100 92 736

15476 geslitste plaat 75 x 20 x 100 137 1096

15477 geslitste plaat 100 x 30 x 100 68 544

15483 hoek 60 x 20 x   80  500

15484 hoek 70 x 30 x 100  300

15485 hoek 80 x 40 x 120  190

15572  softplaat 1200 x 800 x 14 x   67 75 900

15573 softplaat 1200 x 800 x 14 x   80 75 750

15574 softplaat 1200 x 800 x 14 x 100 75 600

de lengte van de strengen is 800 mm
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schuimfolie

schuimfolie beschermt de kwetsbare oppervlakten van uw product. schuimfo-

lie is elastisch, vormbaar voor elk product, schokabsorberend en krasbestendig. 

Verder is het product ideaal voor oppervlakte-bescherming (stof, krassen, vuile 

handen) en heeft een gesloten celstructuur waardoor schuimfolie waterdicht, 

scheurbestendig, isolerend en makkelijk te vervoeren is. schuimfolie is ook ver-

krijgbaar in anti-statische uitvoering.

Multifoam is de productnaam die we gebruiken om schuimfolie aan te duiden.

artikelnr. omschrijving rolbreedte rollengte dikte m2 

   cm mtr mm rol

24170 Multifoam 100 600 0,7 600,0

22899 Multifoam 50 500 1,0 250,0

22901 Multifoam 60 500 1,0 300,0

411 Multifoam 100 500 1,0 500,0

22889 Multifoam 120 500 1,0 600,0

492 Multifoam 125 500 1,0 625,0

1852 Multifoam 155 500 1,0 775,0

467 Multifoam 100 350 1,5 350,0

415 Multifoam 100 250 2,0 250,0

22888 Multifoam 120 250 2,0 300,0

199 Multifoam 155 250 2,0 387,5

474 Multifoam 100 175 3,0 175,0

schuimfoliebuffer: astroPads

zelfklevende polyethyleen schuimblokjes voor het fixeren of bufferen van uw 

product. ook verkrijgbaar als hoekbeschermers.

artikelnr. omschrijving belijming formaat in mm  aantal 

   l x b x h doos

15554 Pe schuimbuffer permanent klevend 50 x   50 x 12 4.032 

15555 Pe schuimbuffer permanent klevend 50 x   50 x 25 2.016 

15556 Pe schuimbuffer permanent klevend 50 x   50 x 50 960 

15557 Pe schuimbuffer permanent klevend 75 x   75 x 12 1.680 

15558 Pe schuimbuffer permanent klevend 75 x   75 x 25 840 

15559 Pe schuimbuffer permanent klevend 75 x   75 x 50 400 

15560 Pe schuimbuffer permanent klevend 100 x 100 x 12 1.008 

15561 Pe schuimbuffer permanent klevend 100 x 100 x 25 504 

15562 Pe schuimbuffer permanent klevend 100 x 100 x 50 240 

15551 Pe schuimbuffer licht zelfklevend 50 x   50 x 12 4.032 

15552 Pe schuimbuffer licht zelfklevend 50 x   50 x 25 2.016 

15553 Pe schuimbuffer licht zelfklevend 100 x 100 x 25 504 

luchtKussenfolie zaKKen

Insteken, sluiten en klaar. een snelle en eenvoudige manier om uw product te 

beschermen. dankzij de zelfklevende strip sluit u de zak eenvoudig. Ideaal voor 

het verzenden van allerlei materialen.

de k in de artikelomschrijving staat voor kleine nop en de 3 betekent dat het 

materiaal bestaat uit 3 lagen.

artikelnr. omschrijving open zijde hoogte aantal aantal 

  mm mm doos pallet

16143 Multiflex k3-080  100  120  1250  7500 

16144 Multiflex k3-080  100  165  1250  7500 

16145 Multiflex k3-080  100  200  1000  6000 

16147 Multiflex k3-080  150  200  500  3000 

16148 Multiflex k3-080  150  250  500  3000 

16149 Multiflex k3-080  200  200  500  3000 

16150 Multiflex k3-080  200  300  400  1600 

16152 Multiflex k3-080  250  250  300  1800 

16153 Multiflex k3-080  250  300  300  1200 

16154 Multiflex k3-080  250  400  200  1200 

16155 Multiflex k3-080  300  300  200  1200 

16156 Multiflex k3-080  300  400  150  900 

16167 Multiflex k3-080  350  350  150  900 

16168 Multiflex k3-080  350  450  100  600 

16169 Multiflex k3-080  400  400  125  750 

16170 Multiflex k3-080  400  600  75  450

ePs hoeKen

ePs hoeken zijn een onderdeel van ons uitgebreide programma beschermende 

materialen, deze artikelen bieden bescherming van uw producten tegen het be-

schadigen van hoeken en randen. Het producteigenschap polystyreen heeft een 

grote stijfheid en is licht in gewicht. door middel van een handige constructie 

is dit ePs gesloten hoekstuk variabel in hoogte van 20 tot 70 mm, of ook enkel 

te gebruiken.

artikelnr. omschrijving lengtehoek breedtehoek aantal 

  mm mm pallet

15681 ePs hoekstuk breektablet à 4 stuks 88 85 768

 min. afname 1 pallet
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schuimProfielen

de U-schuimprofielen is een compleet programma tulpvormige profielen voor 

de bescherming van kwetsbare hoeken en randen. de schuimprofielen bestaan 

uit een geëxtrudeerd hoogwaardig gesloten cellig polyethyleen schuim. 

de profielen zijn beschikbaar in verschillende maatvoeringen en diktes. door 

zijn vorm klemt het U profiel zich vast om de randen.

Het is geschikt voor de bescherming van b.v. glas, spiegels, geverfde oppervlak-

ten, tafelbladen en metalen platen. Het profiel is in versterkte uitvoering lever-

baar en is goed te gebruiken in combinatie met krimptunnels.

artikelnr. omschrijving formaat lengte meter 

   a-B-C mm cm  

doos

16352 schuimprofiel rs 25-35 33  x 26 x 14 200 400

artikelnr. omschrijving formaat lengte meter 

  a-B-C-d mm cm  doos

16353 schuimprofiel U-fix U-15  3 x 16 x 30 x   7 200 500

16354  schuimprofiel U-fix U-25 10 x 24 x 35 x   9 200 280

16355  schuimprofiel U-fix U-35 20 x 35 x 43 x 11 200 180

16356  schuimprofiel U-fix U-45 25 x 44 x 49 x 12 200 160

16357  schuimprofiel U-fix U-60 30 x 58 x 64 x 14 200 100

16358  schuimprofiel U-fix U-80 45 x 76 x 68 x 15 200 80

16359 schuimprofiel U-fix U-100 60 x 96 x 74 x 18 200 64

artikelnr. omschrijving formaat lengte meter 

  a-B-C mm cm  doos

16360  schuimprofiel l 50/50 50 x 50 x   9 200 480

16361  schuimprofiel l 75/75 75 x 75 x 10 200 210

hoeKschuimProfielen

Hoekschuimprofielen uit de U-fix-serie waarbij een hoek van 90 graden ontstaat, 

hebben standaard een pootlengte van 100 mm. Maximale pootlengte tot 250 

mm zijn leverbaar. Ideaal voor het beschermen van tafels, schilderijen en deuren.

artikelnr. omschrijving formaat pootlengte aantal 

  a-B-C-d mm cm  doos

16362  schuimprofiel HU-15  3 x 16 x 30 x   7 2 x 10 900

16363 schuimprofiel HU-25 10 x 24 x 35 x   9 2 x 10 600

16364  schuimprofiel HU-35 20 x 35 x 43 x 11 2 x 10 400

16365  schuimprofiel HU-45 25 x 44 x 49 x 12 2 x 10 300

16366 schuimprofiel HU-60 30 x 58 x 64 x 14 2 x 10 200

16367 schuimprofiel HU-80 45 x 76 x 68 x 15 2 x 10 160
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airPlus® machines:   
comPact, snel en betrouwbaar

de aIrplus® Mini is de meest compacte machine in de aIrplus® range. de ma-

chine is uiterst stil, weegt slechts 9 kilogram en te integreren in elke werkplek.

specificaties

afmeting (lxBxH) 483x483x406 mm

Gewicht 9 kg

aansluiting 230V

snelheid 6 meter/minuut

luchttoevoer omgevingslucht

de aIrplus® GtI machine vervaardigt luchtkussens met een snelheid van 23 me-

ter per minuut. In combinatie met de snelle opstarttijd is de aIrplus® GtI uiter-

mate geschikt voor start-stop bewerkingen. Bijvoorbeeld door on demand af te 

vullen aan een transportband. 

specificaties

afmeting (lxBxH) 330x400x510 mm*

Gewicht 11 kg

aansluiting 230V

snelheid 23 meter/minuut

luchttoevoer omgevingslucht

* 400mm-versie is 540mm breed

airPlus® integratie:   
efficiënt werK comfort

Bij het integreren van een aIrplus® systeem in uw verpakkingsproces wordt naast 

de beschikbaarheid van materiaal ook gekeken naar ergonomie en handelingssnel-

heid. na inventarisatie wordt een 3-d tekening gemaakt van de mogelijke opstel-

ling. na uw goedkeuring wordt alles bedrijfsgereed geïnstalleerd.

oPvul/buffersystemen: airPlus®

artikelnr. omschrijving zakformaat rollengte aantal 

  mm mtr pallet

aanmaak airplus CX folie 65 x 200 900 52

22329 airplus CX folie 120 x 200 900 52

22330 airplus CX folie 175 x 200 900 52

22331 airplus CX folie 110 x 400 450 40

aanmaak airplus CX Cushion folie 250 x 400 450 40

aanmaak airplus Heavy duty 35 mu 120 x 200 645 52

aanmaak airplus Heavy duty 35 mu 175 x 200 645 52

aanmaak airplus Biofilm 35 mu 100 x 200 535 52

aanmaak airplus Biofilm 35 mu 200 x 200 535 52
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oPvullen en bufferen

om uw producten veilig en onbeschadigd bij de ontvanger aan te leveren, zijn 

veelal opvul- en buffermaterialen nodig.

We onderscheiden 4 toepassingen van opvul- en bufferconcepten:

1. opvullen, lege ruimte in een doos wordt gevuld met verpakkingsmateriaal. 

2. Bufferen, het opvangen van schokken en beschermen van het product.

3. fixeren, het vastzetten van zware of los liggende voorwerpen in een doos.

4. Wikkelen, oppervlaktebescherming van een product en bescherming tegen 

trillingen.

aIrplus® luchtkussen systemen
aIrplus® biedt kwaliteitssystemen waarmee u een veelzijdig luchtkussen-verpak-

kingsmateriaal maakt.

• aIrplus® is doeltreffend. de sterkte en duurzaamheid van de folie zorgen 

voor een betrouwbare bescherming van uw producten.

• aIrplus® bespaart kosten. Het heeft minimale opslagruimte nodig en de 

luchtkussens zijn licht ten opzichte van het volume, wat scheelt in de trans-

portkosten. aIrplus is herbruikbaar en recyclebaar.

• aIrplus® is flexibel. U kiest zelf de machine en folie die bij uw toepassing 

past. alle foliespecificaties kunnen door alle machines worden verwerkt. er 

zijn vele integratie mogelijkheden.

• aIrplus® is eenvoudig. de rollen folie zijn licht en gemakkelijk in gebruik. de 

machines zijn compact, eenvoudig te bedienen, snel en betrouwbaar.

aIrplus® CX-folie: de ideale folie 
om lege ruimte op te vullen.
de aIrplus® CX-folie is een drielaags geëxtrudeerde folie, waarmee drie belang-

rijke eigenschappen worden samengebracht in één luchtzakje: een antislip bui-

tenlaag, een sterke, lucht vasthoudende middenlaag en een optimale seallaag 

aan de binnenzijde. de aIrplus® CX-folie is verkrijgbaar in meerdere zakforma-

ten en kan op alle aIrplus® machines worden verwerkt.

aIrplus® Cushion folie: Wikkelen en bufferen ineen.
Met de aIrplus® Cushion folie worden producten rondom beschermd. deze ver-

pakking is schoon,  stofvrij en recyclebaar. deze folie is op elke aIrplus machine 

in de gewenste hoeveelheid te produceren, dus minimale handling- en opslag-

kosten.

aIrplus® BIo: de duurzame variant.
de luchtkussentjes van aIrplus® zijn ook leverbaar als biokunststof. deze com-

posteerbare folie kan verwerkt worden op elk type aIrplus® machine.

de composteerbaarheid van aIrplus® is gecertificeerd volgens de europese 

norm en13432 en in de Verenigde staten met astM d6400. de zakjes dragen 

het kiemplant-logo, waardoor de betrokkenheid met het milieu van de afzender 

zichtbaar is voor de ontvanger.
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PaPerPlus® shooter:    
de hoge snelheid PaPierdisPenser

als snelheid het kernwoord is in uw verpakkingsproces, dan is de PaPerplus® shoo-

ter daar op zijn plaats. Met een ongelooflijke snelheid van 100 meter/minuut wordt 

het opvulmateriaal vanaf een papierrol door de machine gevormd tot een kussen 

en op de ingestelde lengte afgesneden. Ideaal om dozen af te vullen of producten 

vast te zetten.

de machine is voorzien van een anti-blokkeer sensor voor een soepele werking. 

daarnaast is de snelheid eenvoudig aan te passen voor verschillende situaties. de 

machine is te bedienen met een voetpedaal, in hoogte verstelbaar, draaibaar en 

verkrijgbaar als tafelmodel en vloermodel.  

specificaties

afmeting (lxBxH) 600x470x1000 mm

Gewicht 18 kg

aansluiting 230V

snelheid 67-220 meter/minuut

Papier 1 laags papier op rol

PaPerPlus®: oPvul/buffersystemen 

Paperplus papier bestaat uit één of meerdere lagen papier. Het papier wordt op 

de inpaklocatie verwerkt op de bijbehorende Paperplus machine.

artikelnr. omschrijving rolbreedte rollengte gr/m2 aantal min. 

  cm mtr  pallet afname

29000 PPs Papier 75 280 2 x 50 20 1 pallet

29001 PPs Papier 75 410 2 x 70 8 1 pallet

29002 PPs Papier 75 410 1 x 50 / 1 x 70  12     1 pallet

29003 PPs Papier 75 325 1 x 90          20 1 pallet

29005 PPs Papier Ge 60 325 1 x 90          18 1 pallet

29006 PPs Papier Ge 60 280 1 x 50 / 1 x 70          16 1 pallet

29004 PPs Chevron 20 390 1 x 90 30 1 pallet

aanmaak PPs shooter 38 1000 1x50 24 1 pallet

Vraag uw verpakkingsadviseur naar het juiste systeem voor uw verpakkingsproces.

PaPerPlus® integratie:  
efficiënt werK comfort

Bij het integreren van een PaPerplus® systeem in uw verpakkingsproces wordt 

naast de beschikbaarheid van materiaal ook gekeken naar ergonomie en hande-

lingssnelheid. na inventarisatie wordt een 3-d tekening gemaakt van de mogelijke 

opstelling. na uw goedkeuring wordt alles bedrijfsgereed geïnstalleerd.
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PaPerPlus® PaPier buffersystemen

  

de unieke vultechniek van PaPerplus® zorgt voor meer volume en bescherming. 

Uw producten worden veilig en degelijk beschermd en gefixeerd. de verschillende 

papierdiktes en –formaten PaPerplus® papierbuffers zijn geschikt voor zowel kleine 

en middelgrote artikelen als ook zware, industriële producten.

PaPerPlus® classic: sterKe PaPieren 
buffers voor betrouwbare bescherming

PaPerplus® Classic is het meest veelzijdige papieren verpakkingsproduct. de keuze uit 

verschillende papierkwaliteiten en formaten in combinatie met diverse verpakkings-

technieken maakt PaPerplus® tot de optimale keuze voor vrijwel elke toepassing.

de machine is voorzien van een programmeerbaar, draagbaar toetsenpaneel. Pa-

pierbuffers kunnen automatisch of op commando geproduceerd worden. 

rolwissels zijn uiterst eenvoudig door gebruik te maken van een plakplaat, waarop 

de nieuwe rol aan het laatste einde van de oude rol wordt geplakt. 

specificaties Classic Verticaal*

afmeting (lxBxH) 950x950x1800 mm

Gewicht 150 kg

aansluiting 230V

snelheid 12 – 36 meter/minuut

Papier 1 of 2 laags

* er is ook een horizontale versie en tafelmodel beschikbaar.

PaPerPlus® chevron:    
vullen en beschermen met     
een combinatie van PaPier en lucht

de unieke kreukeltechniek van PaPerplus® Chevron maakt een lichte en soepele 

papieren buis met een diameter van 10 centimeter. Met minimaal materiaalgebruik 

kunt u dozen opvullen en producten beschermen tot een gewicht van 12 kilogram.

de machine is voorzien van een multifunctioneel toetsenbord met drie program-

meerbare standen: manueel, automatisch en op voorraad.

specificaties Chevron

afmeting (lxBxH) 900x900x1800 mm

Gewicht 100 kg

aansluiting 230V

snelheid 20 meter/minuut

Papier 1 laags papierbuis
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sluiten 3938

oPvul/buffersystemen: instaPaK®  

Instapak® foambuffers bieden een optimale productbescherming. Met name 

breekbare en kwalitatief hoogwaardige producten zijn beter beschermd met 

Instapak®. 

oPvul/buffersystemen:  instaPaK QuicK® 

deze gebruiksklare Instapak zakjes kunnen onder kamertemparatuur makkelijk 

en snel worden verwerkt tot een beschermende verpakking. de foamzakjes ex-

panderen tot 27 keer de oorspronkelijke grootte.

artikelnr. omschrijving formaat aantal min. 

  cm doos afname

15487 zak no. 10  38 x 46 135 2 dozen

15488 zak no. 20  46 x 46  96 2 dozen

15489 zak no. 60  46 x 61 78 2 dozen

15490 zak no. 80  51 x 76 54 2 dozen

los vulmateriaal: PelasPan®

Het los vulmateriaal heeft de merknaam Pelaspan. er zijn twee uitvoeringen, te 

weten de conventionele en de bio variant. Pelaspan bio wit is 100% biologisch 

afbreekbaar. Pelaspan bio is vervaardigd uit gemodificeerd zetmeel van mais en 

is een zeer milieuvriendelijk product. Het materiaal heeft goede schokabsorbe-

rende eigenschappen en beschermt zo uw producten.

artikelnr. omschrijving kleur zak inhoud

284 Pelaspan BIo wit 500 liter

286 Pelaspan  wit 500 liter

afvultrechter

Vultrechter, voorzien van doserings handgreep, voor het makkelijk verwerken 

van loose fill materialen.

artikelnr. omschrijving 

2745 afvultrechter 

 

worKing comfort

alle opvul- en buffer concepten kunnen op maat naar uw werksituatie worden 

aangepast. Met diverse standaard en specifieke systeem integraties dragen wij 

oplossingen aan voor een optimale werkplek. dit bespaart kosten in het verpak-

kingsproces en biedt een grotere “working comfort”.
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royal PP taPe

de keuze voor de juiste tape hangt af van de toepassing. Het gebruikersgemak en 

het geluidloos afrollen kunnen eveneens van invloed zijn op de keuze van de tape.

roYal PolYProP taPe solVent
de pp solvent tape is het langst houdbaar van de pp tapes en heeft ongeveer 

dezelfde kleefkracht als pvc tape. de tape rolt verder redelijk licht af en heeft 

veel rek. PP solvent tape is te verwerken bij temperaturen van -20C tot +40C.

artikelnr. omschrijving formaat kleur film  soort aantal 

  mm x mtr  mu  doos

1523 royal tack PP 48 x     66  bruin 28   noise 36

934 royal tack PP 48 x     66  bruin 32   low noise 36

17210 royal tack PP 48 x   100 bruin 28 noise 36

924 royal tack PP 38 x     66  transp. 28   noise 48

1512 royal tack PP 48 x     66  transp. 28   noise 36

23811 royal tack PP 48 x     66  transp. 32   low noise 36

17213 royal tack PP 48 x   100  transp. 28   noise 36

23805 royal tack PP 48 x 1000  transp. 28   noise 6

23802 royal tack PP 48 x     66  wit 28   noise 36

  

roYal PolYProP taPe aCrYlIC loW noIse
Heeft een iets mindere aanvangskleefkracht dan solvent.  

artikelnr. omschrijving formaat kleur film  soort aantal 

  mm x mtr  mu  doos

1815 royal tack PP 48 x     66  bruin 28   low noise 36

23791 royal tack PP 25 x     66  transp. 28   low noise 72

23747 royal tack PP 38 x     66  transp. 28   low noise 48

23793 royal tack PP 48 x     66  transp.  28   low noise 36

23794 royal tack PP 75 x     66  transp. 28   low noise  24

2498 royal tack PP 48 x   100  transp. 28   low noise 36

roYal PolYProP taPe HotMelt
Heeft een hoge aanvangskleefkracht. niet te verwerken onder de +5C.

artikelnr. omschrijving formaat kleur film  soort aantal 

  mm x mtr  mu  doos

749 royal tack PP 48 x     66  bruin 28   noise 36

2571 royal tack PP 38 x     66  transp. 28   noise 48

2528 royal tack PP 38 x   990  transp. 28   noise 8

756 royal tack PP 48 x     66  transp. 28   noise 36

18646 royal tack PP 48 x   990  transp. 28   noise 6

16332 royal tack PP 48 x 1800  transp. 28   noise 3

roYal HIGH taCk taPe
Heeft een extra dikke filmlaag en extra belijming waardoor de kleefkracht op-

timaal wordt. 

artikelnr. omschrijving formaat kleur film  soort belijming aantal 

  mm x mtr  mu   doos

23897 royal High tack PP 48 x     66  bruin 35   low noise acrylic 36

23898 royal High tack PP 48 x     66  transp. 35   low noise acrylic 36

23900 royal High tack PP 48 x     66  wit 35   low noise acrylic 36 

16017 royal High tack PP 48 x     66  transp. 35   noise hotmelt 36

2399 royal High tack PP 48 x 1000 transp. 35 noise hotmelt 6

andere breedtes op aanvraag
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royal Pvc taPe

PVC tape is de meest verkochte tape en rolt soepel en geruisloos af. deze tape 

onderscheidt zich door z’n grote kleefkracht. ons assortiment bestaat uit een 

groot aantal varianten zoals de standaard kleuren bruin, transparant en wit, 

maar PVC is ook verkrijgbaar in vele andere kleuren. Ingekleurd PVC tape is 

bijvoorbeeld toepasbaar als markeringstape en voor zakkensluiters in winkels 

en supermarkten.

artikelnr. omschrijving formaat kleur film belijming aantal 

  mm x mtr  mu  doos

23838 royal tack PVC  25 x   66  bruin 33  solvent 72

930 royal tack PVC  38 x   66  bruin 33  solvent 48

1730 royal tack PVC  48 x   66  bruin 33  solvent 36

925 royal tack PVC  48 x 100  bruin 33  solvent 36

23878 royal tack PVC  9 x   66  transparant 33  solvent 192

17208 royal tack PVC  12 x   66  transparant 33  solvent 144

23869 royal tack PVC  15 x   66  transparant 33  solvent 120

23870 royal tack PVC  19 x   66  transparant 33  solvent 96

3298 royal tack PVC  25 x   66  transparant 33  solvent 72

929 royal tack PVC  38 x   66  transparant 33  solvent 48

1064 royal tack PVC  48 x   66  transparant 33  solvent 36

923 royal tack PVC  48 x 100  transparant 33  solvent 36 

23886 royal tack PVC  9 x   66  wit 33  solvent 192

23883 royal tack PVC  48 x   66  wit 33  solvent 36 

23829 royal tack PVC 9 x   66  blauw 33  solvent   192

23828 royal tack PVC 50 x   66  blauw 33  solvent  36 

23847 royal tack PVC 9 x   66  geel 33  solvent   192

24193 royal tack PVC 50 x   66  geel 33  solvent  36

23852 royal tack PVC 9 x   66  groen 33  solvent   192

23851 royal tack PVC 50 x   66  groen 33  solvent  36

23866 royal tack PVC 9 x   66  rood 33  solvent   192

23861 royal tack PVC 12 x   66  rood 33  solvent   144

24327 royal tack PVC 50 x   66  rood 33  solvent  36

23890 royal tack PVC 50 x   66  zwart 33  solvent  36

andere breedtes op aanvraag

bonus PP taPe

PP tape voor minder rolwisselingen. ook te bedrukken met uw bedrijfslogo en 

te bestellen met speciale bonustapedispensers.

artikelnr. omschrijving formaat kleur film  soort aantal 

  mm x mtr  mu  doos

23645 Bonus tape PP 50 x   200 bruin 28 noise 36

23646 Bonus tape PP 50 x   200 transp. 28 noise 36
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masKing taPe

Masking tape plakt prima maar laat net zo gemakkelijk weer los en is ideaal 

geschikt voor het afplakken van oppervlakken. Masking tape is dan ook speciaal 

ontwikkeld voor: spuiterijen (80°), schilders, stucadoors en op tekenkamers(60°).

artikelnr. omschrijving formaat dikte  belijming aantal 

  mm x mtr mu  doos

23712 Masking 6143 - 60°  15 x 50 105  solvent       60

23713 Masking 6143 - 60°  19 x 50 105  solvent       48

23702 Masking 6143 - 60°  25 x 50 105  solvent       36

23715 Masking 6143 - 60°  38 x 50 105  solvent       24

23716 Masking 6143 - 60°  50 x 50 105  solvent       24

23707 Masking 6280 - 80°  19 x 50 125  solvent       48

23708 Masking 6280 - 80°  25 x 50 125  solvent       36

23710 Masking 6280 - 80°  38 x 50 125  solvent       24

23711 Masking 6280 - 80°  50 x 50 125  solvent       24

dubbelziJdige taPe

dubbelzijdige tape maakt spijkers en nieten overbodig en garandeert een mooi-

ere hechting. dubbelzijdige tape kan voor verschillende toepassingsgebieden 

worden gebruikt. de belangrijkste zijn: Montagetape, voor het verkleven van al-

lerlei producten en materialen, vooral van toepassing in de bouwsector. splicing, 

voor het lassen van papier en kartonbanen in industriële omgevingen. Grafische 

tape, voor gebruik bij litho’s. tapijttape, voor het hechten van vloerbedekking.

tissue
Universeel transparant dubbelzijdig tape voor stand- en decorbouw, foto’s, dis-

posables, textielindustrie en soortgelijke werkzaamheden. 

artikelnr. omschrijving formaat dikte  belijming aantal 

  mm x mtr mu  doos

17223 nitto n500 5 x 50 0,16 acrylic  152 

17221 nitto n500 9 x 50 0,16 acrylic  88 

17220 nitto n500  12 x 50 0,16 acrylic  64 

18662 nitto n500  15 x 50 0,16 acrylic  52 

18980 nitto n500 19 x 50 0,16 acrylic  40 

17225 nitto n500  25 x 50 0,16 acrylic  32 

17224 nitto n500  50 x 50 0,16 acrylic  16  

15642 tissue 12 x 50 0,12 hotmelt  96 

15643 tissue  15 x 50 0,12 hotmelt  78 

15644 tissue  19 x 50 0,12 hotmelt  60 

15645 tissue  25 x 50 0,12 hotmelt  48

taPiJttaPe
Voor het tijdelijk of permanent vastleggen van tapijttegels. Ideaal geschikt tij-

dens beurzen en tentoonstellingen.

  

artikelnr. omschrijving formaat dikte  belijming aantal 

  mm x mtr mu  doos

23651 eurocel Gda/s 733 50 x 25 0,25 hotmelt 36
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PaPer taPe

sterk en speciaal behandeld kraftpapier voorzien van een solvent belijming, 

waardoor er een zeer goede hechting ontstaat. Het papertape loopt geruisloos af.

artikelnr. omschrijving formaat kleur dikte belijming aantal 

  mm x  mtr  mu   doos

2914 ecopack 15  50 x   50 bruin 105 solvent 36

4890 ecopack 15  50 x 500 bruin 105 solvent 6

bedruKt/waarschuwingstaPe

Bedrukte tape kan een opvallende reclamedrager zijn en uw bedrijfsnaam of 

merk bekender maken bij de ontvanger. een hoogwaardige bedrukte tape 

straalt kwaliteit uit en werkt imagoversterkend. Het maakt tevens uw zending 

herkenbaar en geeft een mate van veiligheid. alle eerdergenoemde verpak-

kingstapes, te weten PVC, PP acrylic, PP solvent en PP Hotmelt zijn bedrukbaar 

in meerdere kleuren. Voor alle mogelijkheden inzake uw bedrijfsnaam of logo 

kunt u contact opnemen met uw verpakkingsadviseur. 

PVC, aCrYlIC of HotMelt 
Met standaard WaarsCHUWInGstekst

artikelnr. omschrijving formaat dikte  belijming aantal 

  mm x mtr mu  doos

16174 Polyprop tape wit  50 x 66 32  acrylic* 36 

 blauw/rood bedrukt seCUrItY

16175 Polyprop tape wit 50 x 66 32  hotmelt*      36 

 blauw/rood bedrukt seCUrItY

23741 Polyprop tape oranje/fluor.  50 x 66 32  acrylic      36 

 zwart bedrukt BreekBaar/fraGIle 

24331 PVC tape rood   50 x 66 34  solvent      36

 zwart bedrukt afGekeUrd     

23833 PVC tape wit   50 x 66 34  solvent      36  

 rood bedrukt BreekBaar

23819 PVC tape oranje/fluoriserend    50 x 66 34  solvent      36

 zwart bedrukt BreekBaar/fraGIle     

4119 PVC tape oranje   50 x 66 34  solvent      36 

 zwart bedrukt BreekBaar

23116  securitytape polyester rood  50 x 50 32  acrylic      36 

 laat tekst achter op verpakking

* extra belijming

sUPertaCk, sUPerCool en sUPertHerM
ook onder zeer extreme temparaturen kan er met tape gewerkt worden. voor deze 

speciale omstandigheden bestaan er zeer hoogwaardige tapes voor het sluiten van ver-

pakkingen. 
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nichiban duct

een linnen tape met een hoog hechtend vermogen. Handafscheurbaar in lengte- 

en breedterichting en laat bij verwijdering geen lijmresten achter. zeer geschikt 

voor zandstraalwerkzaamheden, sluiten van exportverpakkingen, wegwerken 

van kabels in theater en tijdens tentoonstellingen.

In de markt wordt vaak de term ‘reparatietape’ gebruikt.

artikelnr. omschrijving formaat dikte belijming aantal  

  mm x  mtr  mm    doos

15602 nichiban nt 116 grijs 19 x 50 0,32 solvent  48 

15603 nichiban nt 116 grijs 25 x 50 0,32 solvent  36 

15604 nichiban nt 116 grijs 38 x 50 0,32 solvent  24 

23722 nichiban nt 116 grijs 50 x 50 0,32 solvent  18 

15606 nichiban nt 116 grijs 75 x 50 0,32 solvent  12 

15607 nichiban nt 116 grijs 100 x 50 0,32 solvent  12 

ook verkrijgbaar in de kleuren: zwart, wit, geel, rood, blauw en groen

ducttaPe

een geschikte ducttape voor algemeen gebruik die voor velerlei toepassingen 

ingezet kan worden. deze ducttape is onder andere ontwikkeld voor luchtkana-

len, boekbinders, het dichtplakken van Pe-zakken en het ophangen van Pe-folie.

artikelnr. omschrijving formaat dikte belijming aantal 

   mm x  mtr mm    doos

15598 ducttape grijs at 169 38 x 50 0,22 solvent 32 

23655 ducttape grijs at 169 50 x 50 0,22 solvent 24 

23656 ducttape grijs at 169 75 x 50 0,22 solvent 16 

15601 ducttape grijs at 169 100 x 50 0,22 solvent 12

andere kleuren op aanvraag

electrical Pvc taPe

soft PVC is inzetbaar voor isolatiedoeleinden, het bundelen en afschermen van 

kabels en afplakken van buizen en pijpen. Voor zowel binnen- als buitenge-

bruik, ook geschikt bij lage temperaturen.

artikelnr. omschrijving formaat dikte belijming aantal  

  mm x  mtr  mm    doos

15633 soft PVC grijs 15 x 10 0,15 solvent  500 

15634 soft PVC grijs 19 x 10 0,15 solvent  250 

15638 soft PVC grijs 50 x 10 0,15 solvent  150 

15640 soft PVC grijs 100 x 10 0,15 solvent  75 

15635 soft PVC grijs 19 x 20 0,15 solvent  320 

15636 soft PVC grijs 25 x 20 0,15 solvent  192 

15637 soft PVC grijs 38 x 20 0,15 solvent  160 

15639 soft PVC grijs 50 x 20 0,15 solvent  96

 ook verkrijgbaar in: zwart, wit, geel, rood, blauw, groen, bruin, geel/groen
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foamtaPe
Universele foamtape voor lichte applicaties. foamtape is een zelfklevende band 

van zachte Pe-foam en voorkomt schade aan randen en oppervlakten tijdens 

transport van uw kwetsbare producten.

artikelnr. omschrijving formaat dikte belijming aantal 

   mm x  mtr mm   doos

10587 foamtape  12 x 50 0,8 hotmelt 24 

15620 foamtape  15 x 50 0,8 hotmelt 20 

10588 foamtape  19 x 50 0,8 hotmelt 16 

15621 foamtape  25 x 50 0,8 hotmelt 12 

15622 foamtape  38 x 50 0,8 hotmelt 8 

15623 foamtape  50 x 50 0,8 hotmelt 6 

automotive foamtaPe
foamtape voor de automotive industrie voor het bevestigen van sierstrips e.d.

artikelnr. omschrijving formaat dikte belijming aantal 

   mm x  mtr mm   doos

15616 automotive foamtape 12 x 10 0,8 acrylic 96 

15617 automotive foamtape 15 x 10 0,8 acrylic 78 

15618 automotive foamtape 19 x 10 0,8 acrylic 60 

15619 automotive foamtape 25 x 10 0,8 acrylic 48

filament taPe
transparante polyprop tape, versterkt met glasvezeldraden in de lengterichting 

(fG-10) of in de lengte- en breedterichting (fGBd). filament tape heeft een hoge 

trekvastheid en kleefkracht. zeer geschikt voor het dichten van zware dozen, 

het vastzetten van verschillende lagen op pallets of te gebruiken als bundel-

materiaal. 

artikelnr. omschrijving formaat dikte belijming aantal 

   mm x  mtr mu   doos

23660 filament fG-10 lengteverst.   15 x 50 120 hotmelt      60 

23661 filament fG-10 lengteverst.    19 x 50 120 hotmelt      48 

8456 filament fG-10 lengteverst.    25 x 50 120 hotmelt      36 

23664 filament fG-10 lengteverst.    50 x 50 120 hotmelt      18 

     

15609  filament fGBd ruitverst.  19 x 50 130 hotmelt 48 

15610 filament fGBd ruitverst.  25 x 50 130 hotmelt 36 

15614 filament fGBd ruitverst.  50 x 50 130 hotmelt 18 

15615 filament fGBd ruitverst.  75 x 50 130 hotmelt 18

straPPing taPe
strapping tape is speciaal bedoeld voor het stabiliseren van de bovenste laag 

van een pallet bij intern transport. Het is een sterke polyprop film voorzien van 

een hotmelt belijming. Het heeft een sterke hechting op zichzelf, maar niet  op 

de ondergrond, waardoor er geen beschadigingen ontstaan aan uw producten. 

tevens is strapping tape inzetbaar als bundeltape.

artikelnr. omschrijving formaat dikte belijming aantal 

   mm x  mtr mu   doos

23756 strapping HM500 oranje   15  x  66 72 hotmelt     120 

23758 strapping HM800 wit   19  x  66 97 hotmelt       9644
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teflon taPe

afdichting van schroefdraadverbindingen.

  

artikelnr. omschrijving formaat mm x  mtr  aantal doos

15641 teflontape 12 x 12 200

zelfvuKaniserende taPe

onder andere voor kabelbomen in auto’s.

artikelnr. omschrijving formaat mm x  mtr  aantal doos

15647 zelfvulkaniserendetape 19 x 10 48

Pe taPe
  

speciale tape voor oppervlaktebescherming en reparatie van folie. deze kan ook 

als sluitingstape worden ingezet.

artikelnr. omschrijving formaat mm x  mtr  aantal doos

15628 Polyethyleentape wit 50 x 33 36

ook in zwart en transparant verkrijgbaar 

beschermende taPe

deze tape is voornamelijk geschikt voor het beschermen van oppervlakten tegen 

krassen. 

artikelnr. omschrijving formaat mm x  mtr  aantal doos

15458 Beschermfolie lichtgroen 250 x 100 18

15459 Beschermfolie lichtgroen 500 x 100 9

15460 Beschermfolie lichtgroen 1000 x 100 4

afzetlint

afzetlint wordt vaak gebruikt voor het markeren van verboden of gevaarlijke 

plaatsen, maar het kan ook gebruikt worden bij het afzetten van een parcours 

of evenement. Het is tevens bedrukbaar tot 3 kleuren.

artikelnr. omschrijving breedte lengte kleur aantal 

  mm mtr  doos

22021 ldPe afzetlint 75 500 rood/wit 5

overige afmetingen op aanvraag, ook bedrukt leverbaar.
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linnen taPe

linnentape vindt zijn toepassing in het plakken van boekruggen, het afbinden 

van touweinden en het tapen van sportattributen zoals hockeysticks, tennis-

rackets en sturen. linnen is er in een ongebleekte en gebleekte uitvoering.

artikelnr. omschrijving formaat dikte belijming aantal 

   mm x  mtr mm    doos

15626 linnen ongebleekt 19 x 50 0,23 solvent 48 

15627 linnen ongebleekt 50 x 50 0,23 solvent 16

15624 linnen gebleekt  19 x 50 0,23 solvent 48 

15625 linnen gebleekt  50 x 50 0,23 solvent 16

andere kleuren op aanvraag

aluminium taPe

Voor het afdichten van luchtkanalen met of zonder afdekpapier. 

Hittebestendig tot 120°, 150° of 180°.

artikelnr. omschrijving formaat mm x  mtr  aantal doos

15590 aluminiumtape 120° 50 x 50 24 

15591 aluminiumtape 120° 75 x 50 16 

15592 aluminiumtape 120° 100 x 50 12 

beKistings taPe

Voor het dichten van bekistingsnaden

 

artikelnr. omschrijving formaat mm x  mtr  aantal doos

15596 Bekistingstape geel 50 x 33 18 

vloermarKerings taPe

overal waar lijnen uitgezet of gewaarschuwd moet worden. sporthallen, magazij-

nen, etc.

artikelnr. omschrijving formaat mm x  mtr  aantal doos

15646 Vloermarkeringstape geel/zwart 50 x 33 18 

ook verkrijgbaar in: rood/wit, geel/zwart, groen/wit, geel, blauw, rood, groen, 

zwart 

bitumen taPe

onder andere voor luchtkanalen, leidingen, ramen, daken, scheepsluiken.

artikelnr. omschrijving formaat mm x  mtr  aantal doos

15597 Bitumentape 50 x 15 24
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hechtaPParatuur en nieten

een grote keuze hechtmachines voor zowel kantoor- als industrieel gebruik. nie-

ten voorzien van scherpe punten voor een betere penetratie in het materiaal. 

zowel mechanische als pneumatische uitvoeringen leverbaar met bijbehorende 

nieten. Voor top- maar ook bodemsluiting. Vanwege de specifieke eisen per pro-

duct zijn deze artikelen op aanvraag te bestellen.

PaPieren PlaKband

een  sterk en voordelig sluitmiddel op basis van natronkraft en plantaardige lijm. 

onbedrukt en bedrukt, geschikt voor hand- en volautomatische apparatuur. Het 

versterkte plakband bestaat uit 2 lagen papier met daartussen een weefsel van 

glasvezelversterkingsdraden.

deze plakbandsoorten hebben gommering aan de buitenzijde.

artikelnr. omschr. formaat kleur gom- kern  aantal soort 

  mm x mtr  mering mm pak

23171 k60 48 x 200 bruin buiten 76  12 onversterkt

1216 k60 60 x 200 bruin buiten 76  12 onversterkt

1741 k60 70 x 200 bruin buiten 76  12 onversterkt

1124 k70 70 x 200 bruin buiten 76  12 onversterkt

23182 k90 70 x 200 bruin buiten 76  12 onversterkt

23193 k60 36 x 200 wit buiten 76  18 onversterkt

23195 k60 48 x 200 wit buiten 76  12 onversterkt

2213 k60 70 x 200 wit buiten 76  12 onversterkt

7809 s110 70 x 150 bruin buiten 76  12 lengte versterkt

23186 s806 60 x 150 bruin buiten 76  12 lengte/kruislings

       versterkt

7334 s806 70 x 150 bruin buiten 76  12 lengte/kruislings 

       versterkt

23191 s221 70 x 150 wit buiten 76  12 lengte/kruislings 

       versterkt

PlaKbandaPParaat

een uitstekend apparaat voor handmatige verwerking. een elektrische uitvoe-

ring kan besteld worden op aanvraag.

artikelnr. omschrijving model rolbreedte max  rollengte max 

   mm   mtr

16116 UnI B-6  tafel 100 200
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taPedisPensers

tapedispensers zijn er in talloze soorten, maten en uitvoeringen. Welke de 

meest geschikte voor uw situatie is hangt af van de tape die u wilt verwerken 

en de situatie waarin u doet. Wij bieden een ruime keuze aan zowel tafel- als 

handdispensers.

artikelnr. omschrijving model rollen max.  rollengte kerndia 

   mm mtr mm

23539 nd 603 l50  tafel 2 x 25 / 1 x 50    66   76

23617 n1300 nova wit 1350 gr tafel 1 x 25    33/66 25/76

23618 n2100 nova wit 2100 gr tafel 1 x 25    33/66 25/76

23620 n2100 nova zwart 2100 gr tafel 1 x 25    33/66 25/76

23557 B3-tk tafel 2 x 25 / 1 x 50    66   76

23610 tC100 batterijvoeding  tafel 1 x 25    66   76

15595 a690 elektrsch tafel 1 x 50    66   76

23630 sl-1 tafel 1 x 25    66   76

23577 H7 zakkensluiter + mes tafel 1 x 12    66   76

23579 e9 zakkensluiter zwaar tafel 1 x 15    66   76

24136 H7 rVs zakkensluiter tafel 1 x 12    66   76

24232 Phoenix zakkensluiter tafel 1 x 12    66   76

23569 d2-25 lusdispenser hand 1 x 25    66   76

23571 d2-38 lusdispenser hand 1 x 38    66   76

23633 d2-50 lusdispenser hand 1 x 50    66   76

23597 Basic dispenser hand 1 x 50    66   76

23598 H-75 dispenser hand 1 x 75    66   76

23613 nd-2990 disp. noise reducer hand 1 x 50    66   76

23625 r30 dispenser hand 1 x 50    66   76

23559 Bonus dispenser hand 1 x 50 200 32
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omsnoeren 5150

dozensluitmachines

de automatische dozensluiters die wij in het programma hebben, zijn de logi-

sche opvolging van het programma dozenopzetters, welke u vindt in de catalo-

gus bij het segment dozen.

de Cs-300
de Cs-300 is één van de dozensluiters die gebruik maakt van de bewezen tech-

niek van lantech.

Hun robuuste bouw, de eenvoud van gebruikte en bewezen concepten en de 

toepassing van alleen a-merk componenten, maken de Cs-300 een klasse apart. 

door de toegepaste standaardisatie krijgt u de juiste kwaliteit/prijs-verhouding. 

zo blinkt de Cs-300 uit in veiligheid en zeer korte omsteltijden.

de Cs-300, een gestandaardiseerde dozensluiter, voor iedereen die op zoek is 

naar kwaliteit.

Maar er is veel meer:

• Uw voordeel omdat u uw arbeidskosten kunt reduceren

• zeer veilig door een volledig afgeschermd vouwgedeelte

• Betrouwbaar door een solide bandbegeleiding

• Gemakkelijk in gebruik door zeer korte omsteltijden

• speciaal ontworpen voor een groot maatbereik

• Uitgevoerd naar uw wensen

• Hoge capaciteit

• Groot maatbereik

Voor het sluiten van amerikaanse vouwdozen, waarbij enig handwerk nodig is, 

hebben wij ook semi-automatische dozensluiters in het programma.

deze kunnen gecombineerd worden met een kleppenvouwer als handig hulp-

middel. deze vouwt de bodem en houdt de doos op zijn plaats tijdens het vullen.
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PP straPPing machines

Half- en volautomatische machines  in allerlei maten en uitvoeringen , afge-

stemd op uw producten en het in gebruik zijnde band. alles op aanvraag. 

Pet band 

naast polypropyleen omsnoeringsbanden bieden wij ook de extra stevige ge-

extrudeerde  polyester kwaliteit aan, voor als het echt om het zwaardere werk 

en palletstabilisering gaat. Pet band is het alternatief voor staalband. 

artikelnr. opmaak kern kleur breeksterkte  minimale 

aantal b x d x l dan   afname pallet

19338 13 / 0,59 mm x 2500 mtr 406 groen 300 2 48

17261 13 / 0,72 mm x 2000 mtr 406 groen 375 2 48

17262 16 / 0,72 mm x 1600 mtr 406 groen 467 2 48

   

 

Pet band aPParatuur
.

artikelnr. omschrijving geschikt voor 

15588 stB zegelloos spanapparaat PP Pet band

16009 Haspel s-600aW zware uitvoering kern 406

15504 Palletnaald PP / Pet / Polyesterband

Polyester- of vezelband

Geweven band van polyester- of rayonvezels, zacht materiaal.

artikelnr. omschrijving breeksterkte  kleur rollengte 

  dan  mtr

24080 Polyesterband hotmelt sCM 13 mm  400 wit 1.100

24082 Polyesterband hotmelt sCM 16 mm  500 wit 850

24083 Polyesterband hotmelt sCM 19 mm  600 wit 600

 

 

Polyesterband aPParatuur

artikelnr. omschrijving geschilt voor

16368 Haspelwagen klein Polyesterband

16369 Haspelwagen verrijdbaar Polyesterband

15504 Palletnaald PP / Pet / Polyesterband

 

Polyesterband hulPmateriaal

artikelnr. omschrijving kleur geschikt voor  aantal  

    doos

4341 Gespen metaal B4  zilver Polyesterband 13 mm  1.000

17189 Gespen metaal B5 zilver Polyesterband 16 mm 1.000

22343 Gespen metaal B6 zilver Polyesterband 19 mm 1.000 53

PP straPPingband

PP strappingband is een extrusieproduct, gemaakt uit Polypropyleen.

Voor zowel handmatig als machinaal gebruik.  

artikelnr. opmaak kern kleur minimale aantal 

 b x d x l   afname pallet

17250 5 / 040 mm x 6000 mtr 150 wit 2 60

19344 5 / 040 mm x 8700 mtr 200 wit 2 72

17258 5 / 042 mm x 7500 mtr 200 wit 2 48

875 5 / 047 mm x 7000 mtr 200 wit 2 48

17251 5 / 050 mm x 5200 mtr 150 wit 2 72

17255 5 / 050 mm x 5200 mtr 150 groen 2 72

23282 12 / 045 mm x 1000 mtr dispenser - zwart 5  90

23267 15 / 045 mm x 1000 mtr dispenser - zwart 5  90

17236 12 / 055 mm x 3000 mtr 280 zwart 2  60

16011 12 / 055 mm x 3000 mtr 200 zwart 2  60

23255 12 / 060 mm x 3000 mtr 200 zwart 2  60

19343 12 / 065 mm x 2400 mtr 280 zwart 2  48

23254 13 / 060 mm x 2300 mtr 406 zwart 1  48

17241 13 / 065 mm x 2100 mtr 406 zwart 1  48

16086 13 / 075 mm x 1800 mtr 406 zwart 1  60

874 16 / 085 mm x 1800 mtr 406 zwart 1  48

PP straPPing aPParatuur
 

  

artikelnr. omschrijving  geschikt voor 

23061 P116 plat, spanner 12/19 mm PP strappingband

23447 H42 span / sluitapparaat 12 mm PP strappingband

15493 ko-76 span / sluitapparaat 12 mm PP / Pet strappingband

15588 stB zegelloos span / sluitapparaat PP / Pet

16172 zegelaar 13 mm PP strappingband

16173 zegelaar 16 mm PP strappingband

15588  stB zegeloos spanapparaat PP / Pet band

23632 Haspel s-599 zwart kern 200 / 280 / 406 mm

16009 Haspel s-600aW zware uitvoering zwart kern 406 mm

15504 Palletnaald PP / Pet / Polyesterband

PP straPPing hulPmaterialen

artikelnr. omschrijving  kleur geschikt voor aantal/doos

18328 Gesp kunststof 13mm tr/wit 12 mm  1.000

18333 Gesp kunststof 16mm tr/wit 16 mm 1.000

24139 zegel ko 76 12 mm chroom ko-76 12 mm 1.000

24144 zegel 12 mm open geprofileerd chroom H42 12 mm 3.000

24149 zegel 16 mm open geprofileerd chroom H42 16 mm      3.000

52



dozen papier folie beschermen opvullen sluiten omsnoeren rekfilm verzenden etiketten kantoor

PaKtouw

Het meest traditionele omsnoerings- en bundelproduct.

artikelnr. omschrijving kwaliteit kleur kg 

  dr / mtr   per kluw

17194 sisal  2 / 600 naturel 2,5

17195 sisal  3 / 400 naturel 2,5

17197 sisal   3 / 600 naturel 2,5 

17190 Polyprop   1 / 400 naturel 2,0

17192 Polyprop    2 / 800 naturel 2,0

17193 Polyprop    2 / 1000  naturel 2,0

18915 Polyprop    3 / 2000  naturel 2,0

17198 Balenpersband 1 / 300 zalm 4,5

PaKtouwhouders

artikelnr. omschrijving  geschikt voor type kleur 

15491 kluwehouder bol 200 gr 126201 grijs

15492 kluwehouder bol 500 gr 126501 grijs

15568 kluwehouder kluwe 3000 gr 136300 zwart

hoeKbescherming

kunststof hoekbeschermers, voor op hoeken of om insnijden van dozen door 

omsnoeringsband te voorkomen.

artikelnr. omschrijving kleur   aantal doos

17188 Hoekbeschermer 35 / 24  zwart 2.000

16030 Hoekbeschermer 45 / 30  zwart 1.700

16019 Hoekbeschermer 50 / 30 heavy duty zwart 1.200

16031 Hoekbeschermer 50 / 35 met pin zwart 2.000

16021 Hoekbeschermer 70 / 50 zwart 800

22431 Gesloten beschermhoek 40 / 20 zwart 2.500

22432 Gesloten beschermhoek 50 / 28 zwart 1.000

22434 open beschermhoek 70 / 28 zwart 1.000

hoeKProfielen

Hoekprofielen hebben als doel om palletladingen en andere kwetsbare produc-

ten op de hoeken te beschermen tegen het insnoeren met rekfilm, omsnoerings-

band, touw of andere producten. ze verhogen ook nog eens de palletstabiliteit.

artikelnr. omschrijving formaat in mm kwaliteit kleur aantal 

  l x b x h x d   bundel

16014 Hoekprofiel mix 1000 x 60 x 60 x 3 aluhoek zilver 25

16015 Hoekprofiel mix 1200 x 60 x 60 x 3 aluhoek zilver 25

16016 Hoekprofiel eco 1000 x 60 x 60 x 3 ecohoek bruin 40

andere formaten op aanvraag!
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staalband

de traditionele manier van het omsnoeren van zware palletladingen. staalband 

geblauwd is alleen geschikt voor binnenopslag. staalband zwart kan voor zowel 

binnen- als buitenopslag (tijdelijk) worden ingezet. de gegalvaniseerde uitvoe-

ring sluit roestvorming uit.

artikelnr. omschrijving formaat opmaak rol gew. trek ca. kg rol 

  l x d / mm  ca. kg sterkte n pallet pallet

17233 Geblauwd  13 x 0,50 aW   50 5.500  600 12

19336 Geblauwd  16 x 0,50 aW   50 6.900  600 12

23458 Geblauwd  19 x 0,50 aW   50 8.300  600 12

17232 Geblauwd  13 x 0,50 eW   19 5.500  600 31

17234 Geblauwd  16 x 0,50 eW   24 6.900  600 25

2135 Geblauwd  19 x 0,50 eW  28 8.300  600 21

23467 Geblauwd 32 x 0,50 eW 48 20.400 600 13

23473 zwart gelakt 12 x 0,40 aW 50 4.600 600 12

16024 zwart gelakt  13 x 0,50 aW   50 5.500  600 12

23475 zwart gelakt  16 x 0,40 aW  50 5.700  600 12

16032 zwart gelakt  16 x 0,50 aW   50 6.900  600 12

16037 zwart gelakt  19 x 0,50  aW  50 8.300  600 12

23480 zwart gelakt  19 x 0,60 aW  50 9.400  600 12

16023 zwart gelakt  13 x 0,50 eW  19 5.500  600 31

16026 zwart gelakt  16 x 0,50 eW  24 6.900  600 25

16034 zwart gelakt  19 x 0,50 eW  28 8.300  600 21

23483 zwart gelakt  19 x 0,60 eW  28 9.400  600 21

24204 Gegalvaniseerd  16 x 0,50 eW  24 6.900  600 25

aW = amerikaanse wikkeling / pakken wikkeling 

eW = enkelvoudige wikkeling / schijven wikkeling

staalband aPParatuur

artikelnr. omschrijving geschikt voor  max. band 

   dikte mm

24290 jk 1219 zegelloos combi  13, 16 en 19 mm 0,64

16117 Mst-3 zegelloos 13, 16 en 19 mm 0,64

24372 Multens fB-4, span/sluitapparaat 8, 10, 12 en16 mm 0,64

23629 Haspel s601-eW enkelvoudige wikkeling

16009 Haspel s600-aW, zware uitvoering  amerikaanse wikkeling

staalband zegels

artikelnr. omschrijving geschikt voor aantal  

   doos

22839 zegel Multens 12 mm Multens fB-4 2.000 

22840 zegel Multens 16 mm Multens fB-4 2.000
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rekfilm 5756

Pallet

de houtvezelpallet is licht in gewicht, ruimtebesparend (nestbaar), veilig (geen 

spijkers of schroeven), biedt goede bescherming door gesloten bodem, is vorm-

vast en heeft afgeronde hoeken waardoor folie minder snel zal inscheuren. spe-

ciaal als exportpallet, in sommige landen verplicht.

artikelnr. omschrijving formaat b x l mm max. laad kg aantal/ 

    pallet

16097 Houtvezelpallet 400 x   600 250 220 

16098 Houtvezelpallet 600 x   800 500 100 

16100 Houtvezelpallet 800 x 1200 900 50 

16099 Houtvezelpallet 1000 x 1200 900 50 

16102 Houtvezelpallet 1140 x 1140 900 50

PalletelastieKen

elastische banden om palletladingen vast te zetten tijdens intern transport of 

het vastzetten van hoekbeschermers of afdekfolie zijn op aanvraag leverbaar.
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reKfilm eurowraP®

Voor machinale verwerking op palletwikkelmachines zonder of met minder dan 

150% voorrek. 

artikelnr. omschrijving breedte dikte lengte min. aantal 

  mm mu mtr afname pallet

4945 eurowrap 20 cast 500 20 1590 60 60

4944 eurowrap 23 cast 500 23 1300 60 60

reKfilm autowraP®

Voor het machinaal omwikkelen van palletladingen met < 200% voorrek.

artikelnr. omschrijving breedte dikte lengte min. aantal 

  mm mu mtr afname pallet

559 autowrap nd blown  500 17 2100 40 40

1786 autowrap nd blown  500 20 1800 40 40

2066  autowrap nd blown  500 28 1300 40 40

5740  utowrap Ps cast 500 17 1870 40 40

4386  autowrap Ps cast 500 20 1590 40 40

1479 autowrap Ps cast  500 23 1380 40 40

9182  autowrap Ps cast  500 35 910 40 40

5504  autowrap nCC cast  500 23 1380 40 40

905  autowrap rd cast  500 15 2400 40 40

3029  autowrap Ps wit cast 500 23 1380 40 40

3026  autowrap Ps zwart cast 500 23  1380 40 40

reKfilm autowraPPro®

Voor het machinaal omwikkelen van palletladingen met < 300% voorrek.

artikelnr. omschrijving breedte dikte lengte min. aantal 

  mm mu mtr afname pallet

2110  autowrapPro blown nHX 500 17 2100  40 40

2111  utowrapPro blown nHX 500 20 1800 40 40

2139  autowrapPro blown nHX 500 23 1550 40 40

2113  utowrapPro blown nHo 500 30 1200 40 40

4580  autowrapPro blown BlC 500 17  1870 40 40

4582  autowrapPro blown BlC 500 19 1590 40 40

4581  autowrapPro blown BlC  500 22 1380 40 40

835  autowrapPro blown nHB zwart 500 25 1750 40 40

3031  autowrapPro cast rM 500 15 2400 40 40

2155  autowrapPro cast rM 500 17 2100 40 40

2141  autowrapPro cast rM  500 20 1800 40 40

2061  autowrapPro cast rM 500 23 1550 40 40

2144  autowrapPro cast rM 500 28 1300 40 40

2142  autowrapPro cast rM 600 23 1550 40 40

reKfilm autowraPPremium®

Voor het machinaal omwikkelen van palletladingen met > 300% voorrek.

artikelnr. omschrijving breedte dikte lengte min. aantal 

  mm mu mtr afname pallet

2147  autowrapPremium cast rz 500 20 1800 40 40

2080  autowrapPremium cast rz 500 23 1550 40 40
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reKfilm

Het meest uitgebreide assortiment waar dan ook verkrijgbaar. zowel in hand- 

als machine uitvoering, voor vol- en halfautomatische verwerking, transparant 

of ingekleurd, bedrukt, UV-bestendig of antistatisch, geblazen (blown) of cast.

door reeds jarenlange samenwerking met de grootste producenten van europa 

zijn wij in staat om aan uw specifieke wensen en eisen te voldoen, ongeacht uw 

te zekeren palletlading en/of wikkelmachine.

reKfilm handwraP®

Voor het handmatig omwikkelen van palletladingen.

artikelnr. omschrijving breedte dikte lengte koker  min. aantal 

  mm mu mtr mm afname pallet

4929 Handwrap blown 500 17 300 50 6 168

4930  Handwrap blown 500 20 300 50 6 168

4932  Handwrap blown zwart 500 25 195 50 6 168

4928  Handwrap cast 500 17 300 50 6 240

4927 Handwrap cast 500 20 300 50 6 240

4925 Handwrap cast 500 23 300 50 6 240

4939  Handwrap cast 500 35 182 38 6 144

4926 Handwrap cast zwart 500 20 300 50 6 240

4941 Handwrap cast zwart 500 23 300 50 6 168

reKfilm PrewraP®

Voorgerekte rekfilm met of zonder koker in hand- of machineapplicatie.

artikelnr. omschrijving breedte dikte lengte koker  min. aantal 

  mm mu mtr mm afname pallet

4578  Bundleprewrap Coreless 85 8 300  30 990

4574 Prewrap Coreless  430 8 600  96 96

4942 Prewrap Core 430 8 300 50 6 234

4943 Prewrap Core zwart 430 9 300  50 6 234

4579 Prewrap auto 430 8 1500 76 28 28

sanstraP

rekfilmbanden voor het vastzetten van palletladingen, vergelijkbaar met pal-

letelastieken.

artikelnr. omschrijving breedte dikte lengte koker  min. aantal 

  cm mu mtr mm afname pallet

2018  sanstrap  10 40 100 28 28 448

reKfilm handaPParatuur

Voor het handmatig wikkelen van palletladingen.

artikelnr.  omschrijving

3021 Handwrapper verchroomd/gelagerd

2112  dispenser t.b.v. rekfilm Prewrap 
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reKfilm bundlewraP®

Voor het handmatig bundelen van pakketten in diverse breedtes en diktes.

artikelnr. omschrijving rolbreedte dikte lengtr koker  min. aantal 

  mm mu mtr mm afname pallet

837  Bundlewrap  83  20  265  8 / 95  16  576

308  Bundlewrap 100  20  265  38 / 120  16  576

2166  Bundlewrap  100  20  265  38 / 140  14  504

710  Bundlewrap  100  35  182  0 / 100  20  720

2145  Bundlewrap  100  35 182  30 / 140  14  504

3920  Bundlewrap  166  20  267  38 / 180  10  360

reKfilm bundlewraP® machinaal

Voor het machinaal bundelen van pakketten in diverse breedtes en diktes.

artikelnr. omschrijving rolbreedte dikte lengtr koker  min. aantal 

  mm mu mtr mm afname pallet

19716 Bundlewrap auto 100 35 910 76 / 100 1 600

1008  Bundlewrap auto 125 23 1380 30 / 125 1 600

2136  Bundlewrap auto  125 35 910 76 / 125 1 640

19875  Bundlewrap auto  250  23  1.380 76 / 250  1 640

4583  Bundlewrap auto nCC  250  23  1.380 76 / 250  1 640

816  Bundlewrap auto  250  35  910  76 / 250 1 640

matco PalletwiKKelaars

In nederland wordt naar schatting nog door de helft van alle bedrijven hand-

matig een pallet gewikkeld. dit kan probleemloos bij het wikkelen van 5 pallets 

per dag.

daarboven is enige vorm van automatisering te overwegen. naast snelheid, vei-

ligheid, ergonomie en gemak wordt uw lading beter beschermd, gezekerd en 

diefstalveiliger.

Het niveau van automatiseren is een wisselwerking tussen de interne logistieke 

stromen (routing, aantal pallets, snelheid), lading, wikkelaar en folie.

Het Matco assortiment begint bij een eenvoudige handbediende draaiplateau-

machine met een gering rekvermogen tot volalutomatischewikkelaars in lijn 

klantspecifiek zelf gebouwd.

typen Halfautomaten :

a100 a400 a700  a900

rekhoezen
de relatief nieuwe manier van palletladingstabilisatie, waarbij er, net zoals met 

automatische krimphoezenverwerking, een buisfolie over de lading wordt heen-

getrokken en op het gewenste lengteformaat wordt afgesneden waardoor er 

een waterdichte compacte eenheid ontstaat.

In tegenstelling tot krimphoezen, krimpt deze film niet, maar is het rekbaar in 

de breedte. deze rek is beperkt, waardoor de lengte en breedte van de pallet 

bepalend is voor de omvang van de rekbuisfolie. de dikte die men gebruikt is 

veelal tussen de 0,090 en 0,125 mm. formaten zijn dus palletspecifiek en der-

halve slechts op aanvraag leverbaar.
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Jiffy® rigiKraft

de volledig uit golfkarton vervaardigde jiffy rigikraft biedt optimale bescher-

ming tegen schokken en beschadigingen. de stijfheid van de envelop maakt 

hem ook bijzonder geschikt voor het verzenden van bijvoorbeeld foto’s en boe-

ken. tevens verkrijgbaar als rigikraft plus, de golfkarton envelop met variabele 

hoogte.

artikelnr. omschrijving binnenmaat  buitenmaat aantal 

  mm mm doos

9128993 jiffy rigikraft 3 bruin 145 x 215 150 x 220 250 

9139321 jiffy rigikraft 4 bruin 175 x 265 180 x 270 100 

9139322 jiffy rigikraft 5 bruin 205 x 265 210 x 270 100 

9139324 jiffy rigikraft 7 bruin 240 x 340 245 x 345 100 

9139325 jiffy rigikraft 9 bruin 255 x 360 260 x 365 100 

9139327 jiffy rigikraft 10 bruin 295 x 455 300 x 460 50 

9139328 jiffy rigikraft 11 bruin 320 x 475 325 x 480 50 

    

9159002 jota plastic sluitingen   1000

Jiffy® foamKraft

de hersluitbare jiffy foamkraft, gemaakt van wit kraftpapier en een 

polyethyleenschuimvoering. de binnenzijde van schuim zorgt voor een 

krasvrije aankomst van uw product. Ideaal geschikt voor het verzenden 

van  krasgevoelige voorwerpen.

artikelnr. omschrijving binnenmaat  buitenmaat aantal 

  mm mm doos

9179506 jiffy foamkraft 0 wit 152 x 229 172 x 229 500

9179507 jiffy foamkraft 1 wit 184 x 280 204 x 280 250

9179508 jiffy foamkraft 2 wit 216 x 280 236 x 280 250

9179510 jiffy foamkraft 4 wit 241 x 338 261 x 338 250

9179512 jiffy foamkraft 5 wit 267 x 376 287 x 376 125

9179514 jiffy foamkraft 7 wit 362 x 478 382 x 478 125

Jiffy® floPPy disK

Voorzien van een anti-statische schuimlaag aan de binnenzijde van de envelop.

artikelnr. omschrijving binnenmaat  buitenmaat geschikt aantal 

  mm mm  voor doos

9179520 fds wit no. 5W     180 x 145     200 x 155           51⁄4” 100

63

Jiffy® airKraft

de luchtkussenenvelop bij uitstek waar uw producten individueel in verzonden 

kunnen worden. de jiffy airkraft envelop biedt de beste oplossing in dit seg-

ment. dankzij het ‘bag in bag’ principe zijn de luchtkussen binnenzak en de 

kraftpapieren buitenzak gemakkelijk te scheiden. deze unieke envelop stimu-

leert het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de productgroep. 

artikelnr. omschrijving binnenmaat  buitenmaat aantal 

  mm mm doos

9149240 jiffy airkraft 11 bruin 100 x 165 122,5 x 175 200 

9149300 jiffy airkraft 11 wit 100 x 165  122,5 x 175 200 

9149241 jiffy airkraft 12 bruin    120 x 215  142,5 x 225 200 

9149301 jiffy airkraft 12 wit    120 x 215  142,5 x 225 200 

9149242 jiffy airkraft 13 bruin    150 x 215  172,5 x 225 100 

9149302 jiffy airkraft 13 wit    150 x 215  172,5 x 225 100 

9149243 jiffy airkraft 14 bruin    180 x 265  202,5 x 275 100 

9149303 jiffy airkraft 14 wit    180 x 265  202,5 x 275 100 

9149244 jiffy airkraft 15 bruin    220 x 265  240,5 x 275 100 

9149304 jiffy airkraft 15 wit    220 x 265  240,5 x 275 100 

9149245 jiffy airkraft 16 bruin 220 x 340  242,5 x 350 100 

9149305 jiffy airkraft 16 wit 220 x 340  242,5 x 350 100 

9149311 jiffy airkraft 17 bruin 230 x 340  262,5 x 350 100 

9149310 jiffy airkraft 17 wit 230 x 340  262,5 x 350 100 

9149247 jiffy airkraft 18 bruin    270 x 360  292,5 x 370 100 

9149307 jiffy airkraft 18 wit    270 x 360  292,5 x 370 100 

9149248 jiffy airkraft 19 bruin    300 x 445  322,5 x 455 75 

9149308 jiffy airkraft 19 wit    300 x 445 322,5 x 455 75 

9149249 jiffy airkraft 20 bruin 350 x 470 372,5 x 480 75 

9149309 jiffy airkraft 20 wit 350 x 470 372,5 x 480 75 

9149313 jiffy airkraft s1 wit    180 x 165 202,5 x 175 100 

Jiffy® Padded bags

de envelop is zeer ‘stevig gebouwd’ en zorgt voor een uitstekende schokabsorp-

tie. als u zware voorwerpen moet verzenden is de jiffy padkraft vaak de beste 

oplossing. de jiffy padkraft is geheel vervaardigd uit gerecyclede grondstoffen.

artikelnr. omschrijving binnenmaat  buitenmaat aantal 

  mm mm doos

9109060 jiffy padded bags 0 bruin 140 x 190  150 x 215  250 

9109061 jiffy padded bags 1 bruin 170 x 240  180 x 265  100 

9109062 jiffy padded bags 2 bruin 200 x 240  210 x 265  100 

9109064 jiffy padded bags 4 bruin 235 x 300  245 x 340  100 

9109065 jiffy padded bags 5 bruin 250 x 340  260 x 360  100 

9109066 jiffy padded bags 6 bruin 300 x 420  310 x 440  50 

9109067 jiffy padded bags 7 bruin 350 x 450  360 x 480  50

9159002 jota plastic sluitingen   1000
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tyveK®

deze envelop is vervaardigd uit wit synthetisch papier, zeer sterk en met een 

hoge inscheurweerstand (onscheurbaar). de envelop is waterafstotend en mak-

kelijk recyclebaar en zorgt voor een optimale bescherming van de inhoud. de 

envelop blijft wit en verkleurt niet. 

artikelnr. omschrijving binnenmaat  kleur gewicht aantal 

  mm  gr/m2  doos

7678015 tyvek 162 tl 162 x 229 wit 55 100 

7678001 tyvek 176 tl 176 x 250 wit 55 100 

7678004 tyvek 229 tl 229 x 324 wit 55 100 

7678002 tyvek 250 tl 250 x 353 wit 55 100 

7677998 tyvek 260 tl 262 x 371 wit 55 100

7678003 tyvek 394 tl 305 x 394 wit 55 100

7678006 tyvek 380 tl monsterzak 229 x 324 x   38 wit 70 100

7678007 tyvek 330 tl monsterzak 250 x 353 x   38 wit 70 100 

7677999 tyvek 262 tl monsterzak 262 x 371 x   38 wit 70 100

7678008 tyvek 406 tl monsterzak 305 x 405 x   50 wit 70 100

bordrug enveloPPen

door de stevige rug van de envelop zijn uw documenten tijdens verzending ex-

tra beschermd tegen kreuken en vouwen. 

artikelnr. omschrijving formaat gewicht  kleur aantal 

  mm gr/m2   doos

7649054 Passat 590  590 x 850 120 wit 25 

7649048 Passat 450  450 x 600 120 wit 50 

7649052 Passat 550  550 x 700 120 wit 50 

7649018 Passat 162 taPeloCk  162 x 229 120 wit 100 

7649023 Passat 185 taPeloCk  185 x 280 120 wit 100 

7648299 Passat 230 taPeloCk  230 x 310 120 wit 100 

7648300 Passat 240 taPeloCk  240 x 340 120 wit  100

7649039 Passat 262 taPeloCk  260 x 370 120 wit 100 

7649043 Passat 320 taPeloCk  320 x 440 120 wit 100

Kartonnen enveloPPen

deze kartonnen enveloppen zijn gemaakt van een zware kwaliteit 450 grams 

karton. 

artikelnr. omschrijving buiten formaat klep kleur aantal aantal 

  mm   doos pallet

7618493 kartonnen envelop 176 x 250 strip Wit 100 3600

7618494 kartonnen envelop 215 x 270 strip Wit 100 3000

7618495 kartonnen envelop 229 x 324 strip Wit 100 3000

7618496 kartonnen envelop 238 x 312 strip Wit 100 2500

7618497 kartonnen envelop 250 x 353 strip Wit 100 2500

7618498 kartonnen envelop 262 x 371 strip Wit 100 2000

7618499 kartonnen envelop 292 x 374 strip Wit 100 2000

7618500 kartonnen envelop 320 x 455 strip Wit 100 1600
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maillite

deze envelop biedt de optimale bescherming tijdens het verzenden. door de 

verlijming van het papier en de kunststof binnenzak biedt de envelop meer sta-

biliteit. de luchtkussen binnenzak en de papieren buitenkant zijn niet van elkaar 

te scheiden.

artikelnr. omschrijving binnenmaat  buitenmaat aantal 

  mm mm doos

24020 Maillite a  bruin    110 x 160    130 x 220 100 

24021 Maillite a  wit    110 x 160    130 x 220 100 

24022 Maillite B bruin    120 x 210    140 x 270 100 

24023 Maillite B wit    120 x 210    140 x 270 100 

24025 Maillite C bruin    150 x 210    170 x 270 100 

24026 Maillite C wit    150 x 210    170 x 270 100 

24027 Maillite d bruin    180 x 260    200 x 320 100 

24028 Maillite d wit    180 x 260    200 x 320 100 

24029 Maillite e bruin    220 x 260    240 x 320 100 

24030 Maillite e wit    220 x 260    240 x 320 100 

24031 Maillite f bruin    220 x 330    240 x 390 50 

24032 Maillite f wit    220 x 330    240 x 390 50 

24035 Maillite G bruin    240 x 330    260 x 390 50 

24036 Maillite G wit    240 x 330    260 x 390 50 

24037 Maillite H bruin    270 x 360    290 x 420 50 

24038 Maillite H wit    270 x 360    290 x 420 50 

24039 Maillite j bruin    300 x 440    320 x 500 50 

24040 Maillite j wit    300 x 440    320 x 500 50 

24041 Maillite k bruin    350 x 470    370 x 530 50 

24042 Maillite k wit   350 x 470    370 x 530 50

maillite cushioned

deze envelop heeft een sterke polyethyleen, kunststof buitenkant met een 

luchtkussen binnenzak. sterke lasnaden zorgen voor volledige vulling.

artikelnr. omschrijving binnenmaat  buitenmaat aantal 

  mm mm doos

16118 Mailtuff MCM Cd wit 160 x 180 195 x 225 100 

16119 Mailtuff MCM C/0 wit 150 x 210 165 x 275 100 

16120 Mailtuff MCM d/1 wit 180 x 260 190 x 325 100 

16121 Mailtuff MCM G/4 wit 240 x 330 255 x 400 50 

16122 Mailtuff MCM H/5 wit 270 x 360 285 x 420 50 

16125 Mailtuff MCM k/7 wit 350 x 470 365 x 530 50

uniPost

Unipost is een transparante verzendenvelop met zelfklevende klep van 5 cm.

artikelnr. omschrijving formaat  dikte aantal 

  mm mu  doos

206 Unipost a4 transparant 220 x 300 70 1000

238 Unipost a5 transparant 245 x 350 70 1000

6672 Unipost C4 transparant 225 x 310 70 1000

7010 Unipost C5 transparant 165 x 220 70 100064
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PaKliJsten

de meest vanzelfsprekende manier om documenten met het te verzenden product 

mee te sturen. deze paklijst enveloppen zijn er onbedrukt en bedrukt met ver-

schillende standaard bedrukkingen, zoals `Packinglist` en `documents enclosed`. 

er zijn ook mogelijkheden om deze paklijsten te voorzien van uw bedrijfslogo.

artikelnr. omschrijving binnenmaat mm type aantal 

 + bedrukking  doos

23117  Paklijsten onbedrukt 90 x 110 + 20 C7 1000 

23101  Paklijsten bedrukt packinglist 90 x 110 + 20 C7 1000

23085  Paklijsten onbedrukt  175 x 117.5 + 22,5 C6 1000 

23086  Paklijsten bedrukt packinglist  175 x 117.5 + 22,5 C6 1000

23084  Paklijsten bedrukt documents enclosed  175 x 117.5 + 22,5 C6 1000

23090  Paklijsten onbedrukt 240 x 117,5 + 22,5 dl 1000 

23092  Paklijsten bedrukt packinglist 240 x 117,5 + 22,5 dl 1000 

23089 Paklijsten bedrukt documents enclosed 240 x 117,5 + 22,5 dl 1000

23095  Paklijsten onbedrukt 240 x 162,5 + 22,5  C5 1000 

23096  Paklijsten bedrukt packinglist 240 x 162,5 + 22,5  C5 1000 

23094  Paklijsten bedrukt documents enclosed 240 x 162,5 + 22,5  C5 1000

23097  Paklijsten onbedrukt 340 x 227,5 + 22,5 C4 1000

verzendKoKers

kartonnen verzendkokers (inclusief doppen) voor het versturen van posters, te-

keningen en onderdelen. leverbaar in zowel witte als bruine uitvoering en in 

vrijwel iedere gewenste lengte en diameter op aanvraag.

artikelnr. omschrijving lengte diam wand aantal 

  mm mm dikte mm doos

16398 a0 verzendkoker wit 870 50 1,5 100*

16399 a1 verzendkoker wit 625 50 1,5 100*

16400 a2 verzendkoker wit 450 50 1,5 100*

16401 a3 verzendkoker wit 325 50 1,5 100*

16402 a3 mailverzendkoker wit 325 29,7 1,5 250*

* inclusief doppen
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boeKverPaKKingen: multistar light®

Hoogwaardige verzendverpakkingen voor het versturen van boeken, videocas-

settes, catalogi of soortgelijke producten. deze wikkelverpakking is verkrijgbaar 

in een stevig bruin golfkarton. de perfecte bescherming voor uw kostbare in-

houd.    

 

artikelnr. formaat type hoogte aantal aantal 

 mm  mm pak pallet

10068 305x235 a4 0-90 20 1020

10069 350x260 B4 0-90 25 975

10070 325x250 lP 0-90 25 975

10071 370x320 a3 0-90 25 600

10102 435x320 a3 0-90 25 525

 

boeKverPaKKingen: vario buchPacK®

deze extra zware uitvoering boekverpakking is bij uitstek geschikt voor het ver-

sturen van een zware inhoud of meerdere boeken tegelijkertijd. deze boekver-

pakking laat zich vanuit het midden vullen waardoor u het snel en éénvoudig 

in kunt pakken.

artikelnr. formaat type hoogte aantal aantal 

 mm  mm pak pallet

10093 147x126 Cd* 10-35 25 4800

10094 217x155 a5** 10-50 25 2400

10095 245x154 a5 10-55 25 2400

10097 302x215 a4 10-73 25 1300

10098 325x250 C4 20-80 25 1200

10099 330x270 C4 0-73 25 1200

10101 455x320 a3 0-54 25 800

  * geschikt voor 1-5 Cd’s

** geschikt voor video/dvd.

foamboxen: Probox

Gemakkelijk te sluiten en voor de ontvanger weer net zo makkelijk te openen. 

een ideale verpakking voor uw kwetsbare producten, voordeel van de Probox is 

dat de verpakking herbruikbaar is.

artikelnr. binnenformaat  schuimdikte  aantal min. 

  mm pak afname

aanmaak 125 x 100 x 50 25 50 250

aanmaak 180 x 120 x 50 25 50  250 

aanmaak 195 x 135 x 100 25 50  250

aanmaak 200 x 140 x 100 25 50  250

aanmaak 240 x 180 x 50 25 50  250

aanmaak 240 x 230 x 80 25 50  250

aanmaak 260 x 160 x 60 25 50  250

aanmaak 280 x 230 x 130 25 50 250

aanmaak 300 x 220 x 80 25 50  250

aanmaak 350 x 280 x 80 25 50  250

aanmaak 350 x 280 x 150 25 50  25066
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etiketten 6968

PaKtafels

Het is niet de bedoeling dat de mens zich aanpast aan zijn arbeidsplaats, maar 

dat de arbeidsplaats wordt aangepast aan de wensen en eisen van de mens. dit 

basisprincipe is de leidraad geweest voor de ontwikkeling van de Hudig+rocholz 

verpakkings- en arbeidssystemen.

functie, ergonomie en modulair opbouwbaar zijn kernfuncties van de sYsteM 

en ModUl productenrange.

Met de onbeperkte op- en aanbouwmogelijkheden van deze systemen zijn we in 

staat een altijd op maat gesneden oplossing voor u te leveren. Van een eenvou-

dige tafel tot aan een compleet ingerichte in- en ompakafdeling.

Voor gericht  advies kunt u met onze accountmanagers contact opnemen.
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kantoor 71

logistieKe etiKetten oP rol

etiketten voor logistieke diensten, ziekenhuizen, apothekers en verzendhuizen. 

In de verschillende uitvoeringen zoals vellum of thermatransfer, permanent of 

niet permanent klevend.

artikelnr. omschrijving formaat belijming soort aantal 

  l x b / mm   doos

16371 zelfkl. etiket 80 x   40 permanent Vellum 28000

16374 zelfkl. etiket 82 x 140 permanent Vellum 8000

16372 zelfkl. etiket 100 x   50 permanent Vellum 10000

16373 zelfkl. etiket 100 x   70 permanent Vellum 8000

16375 zelfkl. etiket 100 x 210 permanent Vellum 2800

16376 zelfkl. etiket 148 x 210 permanent Vellum 2800

16377 zelfkl. etiket 80 x   40 non-permanent Vellum 28000

16380 zelfkl. etiket 82 x 140 non-permanent Vellum 8000

16378 zelfkl. etiket 100 x   50 non-permanent Vellum 10000

16379 zelfkl. etiket 100 x   70 non-permanent Vellum 8000

16381 zelfkl. etiket 100 x 210 non-permanent Vellum 2800

16382 zelfkl. etiket 148 x 210 non-permanent Vellum 2800

16383 zelfkl. etiket 80 x   40 permanent thermo-eco 28000

16384 zelfkl. etiket 82 x 140 permanent thermo-eco 8000

16385 zelfkl. etiket 100 x   50 permanent thermo-eco 10000

16386 zelfkl. etiket 100 x   70 permanent thermo-eco 8000

16387 zelfkl. etiket 100 x 210 permanent thermo-eco 2800

16388 zelfkl. etiket 148 x 210 permanent thermo-eco 1800

16389 zelfkl. etiket 80 x   40 non-permanent thermo-eco 28000

16390 zelfkl. etiket 82 x 140 non-permanent thermo-eco 8000

16391 zelfkl. etiket 100 x   50 non-permanent thermo-eco 10000

16392 zelfkl. etiket 100 x   70 non-permanent thermo-eco 8000

16393 zelfkl. etiket 100 x 210 non-permanent thermo-eco 2800

16394 zelfkl. etiket 148 x 210 non-permanent thermo-eco 2800

waarschuwingsetiKetten

Uiteraard bevat ons assortiment ook de meest gebruikte gevarenetiketten. een 

afdoende signalering kan schade en/of letsel voorkomen.

artikelnr. omschrijving formaat  aantal verpakt 

   mm rol

16057 etiketten wit/rood 80 x 100 500  transp. doosje 

 ‘Glas + in 4 talen breekbaar’   

16059 etiketten rood, in wit tekst  80 x 100 500  transp. doosje 

 ‘Voorzichtig Breekbaar’   

16060 etiketten Pijl rood 80 x 100 500  transp.  doosje

16370  etiketten wit/rood/zwart 80 x 100 500  transp.  doosje 

 ‘fragile/keep dry’

etiKettendisPenser

artikelnr. omschrijving breedte etiket mm verpakt

15466 etikettendispenser lB 318 75 stuk

15467 etikettendispenser lB 418 100 stuk

15468 etikettendispenser lB 618 150 stuk

70
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fastPrint

kantoorartikelen worden vrijwel dagelijks gebruikt in magazijnen, postkamers, 

expedities, en produc-tieruimten. denkt u bijvoorbeeld aan kopieer- en laser-

printerpapier, schrijfblokken en mappen.

artikelnr. omschrijving  formaat  gr/m2 aantal pak 

  lopend   pak doos

fastPrInt Color
Print color is een topkwaliteit kantoorpapier in 31 unieke representatieve kleuren.

120223 fastPrInt aPPelGroen  a4  l  80  500 5 

120430 fastPrInt azUUrBlaUW  a4  l 80  500 5 

120238 fastPrInt CItroenGeel a4  l 80  500 5 

120406 fastPrInt CreMe  a4  l 80  500 5  

120316 fastPrInt CYClaMe  a4  l 80  500 5  

120405 fastPrInt donker CHaMoIs  a4  l 80  500 5 

120407 fastPrInt dIePBlaUW  a4  l 80  500 5 

120736 fastPrInt dIePGeel  a4  l 80  500 5  

120334 fastPrInt donker Groen   a4  l 80  500 5 

120245 fastPrInt felrood  a4  l 80  500 5  

120418 fastPrInt Geel  a4  l 80  500 5  

120330 fastPrInt GoUdGeel   a4  l 80  500 5 

120742 fastPrInt  as Groen  a4  l 80  500 5 

120888 fastPrInt  GrIjs  a4  l 80  500 5 

120310 fastPrInt HelGroen  a4  l 80  500 5 

120268 fastPrInt IVoor  a4  l 80  500 5 

120273 fastPrInt kanarIeGeel  a4  l 80  500 5

120306 fastPrInt karMIjnrood  a4  l 80  500 5 

120271 fastPrInt lICHt BlaUW   a4  l  80  500 5 

120412 fastPrInt lICHt Groen   a4  l 80  500 5  

120305 fastPrInt lICHt oranje  a4  l 80  500 5 

120410 fastPrInt lIla  a4  l 80  500 5 

120291 fastPrInt MaIsGeel a4  l 80  500 5 

120276 fastPrInt oranje  a4  l 80  500 5

120337 fastPrInt Paars  a4  l 80   500 5

120452 fastPrInt rooMWIt  a4  l 80  500 5 

120277 fastPrInt roze  a4  l 80  500 5  

120256 fastPrInt VanIlle  a4  l 80  500 5 

120293 fastPrInt IjsBlaUW  a4  l 80   500 5 

120304 fastPrInt zalM  a4  l 80  500 5  

120300 fastPrInt zWaVelGeel  a4  l 80   500 5 

fastPrInt flUor
fastprint fluor is een houtvrij fluorescerend papier, eenzijdig gekleurd. 

120132 fastPrInt flUor Geel  a4  l 100  250 4 

120138 fastPrInt flUor  Groen   a4  l 100  250 4  

120130 fastPrInt flUor oranje   a4  l 100  250 4  

120136 fastPrInt flUor rood   a4  l 100  250 4  

120134 fastPrInt flUor roze  a4  l 100  250 4 

73

fastPrint

kantoorartikelen worden vrijwel dagelijks gebruikt in magazijnen, postkamers, 

expedities, en productieruimten. denkt u bijvoorbeeld aan kopieer- en laserprin-

terpapier, schrijfblokken en mappen. 

artikelnr. omschrijving  formaat   kleur gr/m2 aantal pak 

  lopend     pak doos

fastPrInt offICe star
fastprint office star genereert briljante afdrukken.

120172 fastPrInt offICe star a4 l   wit 100 500 5 

fastPrInt Gold
fastprint gold is bijzonder geschikt voor representatieve correspondentie.

120700 fastPrInt Gold a4 l   wit 60 500 5 

120702 fastPrInt Gold a4 l   wit 90 500 5 

120732 fastPrInt Gold  a4 l   wit 100 500 5 

120701 fastPrInt Gold a4 l   wit 80 500 5 

120704 fastPrInt Gold a3 B   wit 80 500 5 

120727 fastPrInt Gold a3 B   wit 90 500 5 

fastPrInt stYle
Geschikt voor representatieve correspondentie.

120494 fastPrInt stYle a4 l   wit 80 500 5 

120495 fastPrInt stYle a4 B   wit 80 500 3 

120224 fastPrInt stYle a4 l   wit 80 2500  -

120396 fastPrInt stYle 4-gaats a4 l   wit 80   500 5

120232 fastPrInt stYle 4-gaats a4 l   wit 80 2500  -

120167 fastPrInt stYle a4 l   wit 90 500 5 

120536 fastPrInt stYle a4 l   wit 100 250 6 

120542 fastPrInt stYle a4 l   wit 120 250 6 

120765 fastPrInt stYle a4 l   wit 160 250 5 

120171 fastPrInt stYle a4 l   wit 200 250 4 

120537 fastPrInt stYle a3 B   wit 80 500 5 

120611 fastPrInt stYle a3 B   wit 90 500 5 

120543 fastPrInt stYle a3 B   wit 120 250 6 

fastPrInt eXtra
fastprint extra is geschikt voor alle vormen correspondentie.

120202 fastPrInt eXtra a4 l   wit 75 500 5 

120206 fastPrInt eXtra a4 l   wit 75 2500  - 

120212 fastPrInt eXtra 4-gaats  a4 l   wit 75 2500  -

120214 fastPrInt eXtra   a4 l  fsC  wit 80 500 5 

120216 fastPrInt eXtra  a4 l  fsC wit 80 2500  - 

120218 fastPrInt eXtra 4-gaats a4 l  fsC wit 80 500 5

120220 fastPrInt eXtra 4-gaats a4 l  fsC wit 80 2500  - 

120203 fastPrInt eXtra a3 B   wit 75 500 5 

120215 fastPrInt eXtra a3 B  fsC wit 80 500 5 

fastPrInt reGUlar
een goede kwaliteit no nonsens kantoorpapier met een unieke prijs/kwaliteit 

verhouding.

120184 fastPrInt reGUlar a4 l   wit 80 500 5 

120185 fastPrInt reGUlar a3 B   wit 80 500 5
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fastPrint schriJfwaren

fastprint schrijfwaren zijn er in diverse uitvoeringen. Voor elke toepassing het 

juiste schrijfpapier. Wat u ook besteld, u bent met fastprint in ieder geval verze-

kerd van de hoogste kwaliteit.

artikelnr. omschrijving formaat gr/m2  aantal  aantal 

  liniatuur  vel pak

fastPrInt sCHrIjfBlok
a-kwaliteit schrijfblokken vervaardigd uit wit houtvrij schrijfpapier. 

8609194 fastPrInt Blok  a4 5MM GerUIt       60 100 5 

8609190 fastPrInt Blok  a4 GelIjnd           60 100 5 

8609193 fastPrInt Blok  a5 GelIjnd            60  100 5

8609202 fastPrInt Blok  a5 rUIt  60             100 5 

8609180 fastPrInt Blok  a6 Contra GelIjnd  60        100 10 

8609182 fastPrInt Blok  a7 Contra GelIjnd  60        100 10 

fastPrInt sCHrIjfBlok Met sPIraal
a-kwaliteit schrijfblokken met spiraal aan de lange of korte zijde.   

8609159 fastPrInt Blok  a4 sPIraal GelIjnd  70 100 5 

8609199 fastPrInt Blok a5 koPsPIraal GelIjnd 60        100 5 

fastPrInt sCHrIjfBlok ColleGe
a-kwaliteit schrijfblok met spiraal aan de lange zijde, voorzien van 23-gaextrafol 

ponsing, zodat deze gemakkelijk kan worden opgeborgen in een ringband.  

8649403 fastPrInt Blok a4 23-Gaextrafol GelIjnd 70 80 5 

fastPrInt notItIeBlok telefoon
a-kwaliteit telefoonnotitieblok, 100 vel gelinieerd notitiepapier. kopgelijmd en 

voorzien van een af-scheurperforatie en boorgaten.   

8609198 fastPrInt Blok a5 2-Gaextrafol 60 100    10 

fastPrInt sCHrIjfBlok kladBlok
a-kwaliteit kladblok, 200 vel houthoudend ongelinieerd papier. kopgelijmd, kleur 

naturel. 

8609204 fastPrInt kladBlok WIt 115 x 183 45 200 20

fastPrInt sCHrIjfBlok MeMo
Memoblaadjes vervaardigd uit houtvrij wot papier, 60 g/m2. 

504010 store MeMo WIt  9 x 9  80      1000 12 

504009 store MeMo WIt  9 x 14  80      200 20 

fastPrInt sCHrIjfBlok flIPoVer
Wit hoogwaardig tekenpapier, eenvoudig te bevestigen aan de flipchart standaard.

8619164 flIPoVerBlok  65 x 100 25 MM GerUIt  80 50    2 

fastPrInt sCHrIjfPaPIer
Glad houtvrij schrijfpapier 80 gr/m2 voorzien van tweezijdige liniatuur.  

9209451 Plano Contra  a4 GelIjnd 80       500 - 

9209414 Plano Contra 34 x 43 GelIjnd  80         500  -
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color coPy

Color Copy is bij uitstek geschikt voor verwerking op laag- en hoogvolume 

color laserprinters. Het speciale oppervlakte en de consistente kwaliteit staan 

borg voor briljante afdrukken. Color Copy is vervaardigd uit fsC gecertificeerde 

grondstof (sGs-CoC-1111).

artikelnr. omschrijving  formaat  gr/m2 aantal pak 

  lopend   pak doos

120876 Color CoPY  a4  l  90      500 5      

120862 Color CoPY  a4  l  100 500 5

120866 Color CoPY  a4  l  120  500 4           

120870 Color CoPY  a4  l  160  250 5           

120872 Color CoPY  a4  l  200 250 5            

120874 Color CoPY  a4  l 250 250 4            

120877 Color CoPY  a3  B  90 500 1

120864 Color CoPY  a3  B  100 500 4

120867 Color CoPY  a3  B  120 500 4

120869 Color CoPY  a3  B  160  250 5

120873 Color CoPY  a3  B  200    250 4

120879 Color CoPY  a3  B  250 250 4

120863 Color CoPY 30,5 x 45,7  B  100  500 -

120865 Color CoPY 30,5 x 45,7  B  120  500 -

120871 Color CoPY 30,5 x 45,7  B  160  250 -

120875 Color CoPY 30,5 x 45,7  B  200  250 -

120881 Color CoPY 30,5 x 45,7  B  250 250 -

120925 Color CoPY 30,5 x 45,7  B  300 125 -

120898 Color CoPY 32 x 45  B  90 500 4

120891 Color CoPY 32 x 45  B 100 500 3

120861 Color CoPY 32 x 45  B  120 250 6

120893 Color CoPY 32 x 45  B  160 250 5

120889 Color CoPY 32 x 45  B  200 250 4

120887 Color CoPY 32 x 45  B  250 125 6

120895 Color CoPY 32 x 45  B  280 150 5

120897 Color CoPY 32 x 45  B  300 125 1

motif recycled Plus

kringlooppapier met hoge witheid en opaciteit, vervaardigd op basis van 100 % 

houtvrij oud papier, geschikt voor alle moderne kantoormachines. tCf gebleekt.

artikelnr. omschrijving  formaat  gr/m2 aantal pak 

  lopend   pak doos

110490 MotIf reCYCled PlUs  a4  l  80  500 5

110491 MotIf reCYCled PlUs  a3  B  80 500 5

motif recycled

kringlooppapier vervaardigd van 100% post-consumer afval, ongebleekt.

artikelnr. omschrijving  formaat  gr/m2 aantal pak 

  lopend   pak doos

110296 MotIf reCYCled  a4  l  80 500 5

110297 MotIf reCYCled  a3  B  80 500 574
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PaPierrollen

Papier op de rol, geschikt voor pinapparatuur, kassa’s, telmachines en de fax. ons 

assortiment papierrollen kent een zeer grote diversiteit aan formaten en mogelijk-

heden, maar biedt bovenal kwaliteit. 

artikelnr. omschrijving formaat kern rol gevoelige 

  l x b / mm  doos zijde

telefaX rollen
516438 store 210 x 30 12 6 buiten

516441 store 216 x 18 12 3 binnen

516517 store 210 x 15 12 12 buiten

516612 store 210 x 15 12 3 buiten

810013 fastPrInt 210 x 30 25 6 buiten

810034 fastPrInt 216 x 30 25 6 buiten

artikelnr. omschrijving formaat kern ø rol gr/m2 

  l x b / mm   doos

kasrollen 
513019 store 37 x 44 12 70 50 60 

513041 store  44 x 44 12 70 50 60

telerollen 
507024 store 57 x 40 12 68 50 60

507046 store 69 x 44 12 70 50 60

507201 store  76 x 44 12 70 50 60

artikelnr. omschrijving formaat kern ø rol 

  l x b / mm   doos

tHerMoBonrol
521149 tHerMoBonrol  57 x 30 8 87 50 

 tbv mobiele pin apparaten

521071 tHerMoBonrol  44 x 80 17 78 50 

521126 tHerMoBonrol  57 x 47 12 25 50

521038 tHerMoBonrol 58 x 65 17 49 50

521130 tHerMoBonrol  80 x 30 8 10 50

521150 tHerMoBonrol  76 x 70 12 70 50 

 ook voor C-zam smash

521148 tHerMoBonrol 80 x 80 12 75 20

artikelnr. omschrijving formaat kern ø rol 

  l x b / mm   doos

dUPlorol
521159 dUPlorol wit/geel 57 x 25 12 87 50

521204 dUPlorol action/action 57 x 14 12 57 50

 voor machines die werken zonder inktlint

521171 dUPlorol wit/geel 76 x 25 12 70 50

7776

fastPrint etiKetten

zelfklevende witte en transparante etiketten met permanente kleefkracht op 

velformaat a4. Geschikt voor inktjet- en laserprinters alsmede kopieermachines.

artikelnr. omschrijving formaat hoek aantal vel kleur bijz 

  l x b / mm vel pak

9717505 fastPrInt etIket 99,1 x 93,1 rond 2 x 3 =   6 100  wit 

9717511 fastPrInt etIket 99,1 x 67,7 rond 2 x 4 =   8 50 transp. *

9717515 fastPrInt etIket 99,1 x 67,7 rond 2 x 4 =   8 50 transp. **

9717504 fastPrInt etIket 99,1 x 67,7 rond 2 x 4 =   8 100 wit  

9719726 fastPrInt etIket 99,1 x 57 rond 2 x 5 = 10 100 wit

9717510 fastPrInt etIket 99,1 x 38,1 rond 2 x 7 = 14 50 transp. *

9717514 fastPrInt etIket 99,1 x 38,1 rond 2 x 7 = 14 50 transp. **

9717503 fastPrInt etIket 99,1 x 38,1 rond 2 x 7 = 14 100 wit

9717509 fastPrInt etIket 99,1 x 33,9 rond 2 x 8 = 16 50 transp. *

9717513 fastPrInt etIket 99,1 x 33,9 rond 2 x 8 = 16 50 transp. **

9717502 fastPrInt etIket 99,1 x 33,9 rond 2 x 8 = 16 100 wit

9719725 fastPrInt etIket 99,1 x 139 rond 2 x 2 =   4 100 wit

9739650 fastPrInt etIket 105 x 74 recht 2 x 4 =   8 100 wit

9719733 fastPrInt etIket 70 x 42,3 recht 3 x 7 = 21 100 wit

9719730 fastPrInt etIket 70 x 37 recht 3 x 8 = 24 100 wit

9717512 fastPrInt etIket 63,5 x 38,1 rond 3 x 7 = 21 50 transp. *

9717517 fastPrInt etIket 63,5 x 38,1 rond 3 x 7 = 21 50 transp. **

9717501 fastPrInt etIket 63,5 x 38,1 rond 3 x 7 = 21 100 wit

9719723 fastPrInt etIket 63,5 x 33,9 rond 3 x 8 = 24 100 wit

9719727 fastPrInt etIket 38,1 x 21,2 recht 5 x 13 = 65 100 wit

9739647 fastPrInt etIket 105 x 36 recht 2 x 8 = 16 100 wit

9717516 fastPrInt etIket 210 x 297 recht 1 x 1 =   1 50 transp. *

9717518 fastPrInt etIket 210 x 297 recht 1 x 1 =   1 50 transp. **

9719731 fastPrInt etIket 210 x 297 recht 1 x 1 =   1 100 wit.

9717506 fastPrInt etIket 199,6 x 289,1 rond 1 x 1 =   1 100 wit

9717507 fastPrInt etIket 199,6 x 144,5 rond 1 x 2 =   2 100 wit

9719732 fastPrInt etIket 210 x 148,5 rond 1 x 2 =   2 100 wit

9719729 fastPrInt etIket 105 x 70 recht 2 x 4 =   8 100 wit

9719734 fastPrInt etIket 105 x 42,3 recht 2 x 7 = 14 100 wit

0739651 fastPrInt etIket 105 x 148,5 recht 2 x 2 =   4 100 wit

* laser geschikt

** inkjet geschikt
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systeemmaPPen

Het milieuvriendelijke alternatief voor de plastic l-map. Met zichtvenster van 

100x180mm, vervaardigd van 140 grams recycled papier, met grijze kader be-

drukking, waardoor u geen etiketten meer hoeft te plakken. opbergcapaciteit 

ruim 30 vel a4 80g/m2 papier, in 6 kleuren.

artikelnr. omschrijving  fornaat cm aantal

735603 sYsteeMMaP assortI  22 x 31         100 

735605 sYsteeMMaP BlaUW  22 x 31         100 

735607 sYsteeMMaP CerIse  22 x 31         100 

735609 sYsteeMMaP Geel  22 x 31         100 

735611 sYsteeMMaP Groen  22 x 31         100 

735613 sYsteeMMaP GrYs  22 x 31         100 

735615 sYsteeMMaP WIt  22 x 31         100

vouwmaPPen

Prima kwaliteit opberg- of binnenmappen. Vervaardigd uit 300 grams recycled 

manilla karton, verkrijgbaar in 7 kleuren. Verpakt per 25 stuks.

artikelnr. omschrijving  fornaat cm aantal

508420 VoUWMaP a4 CHaMoIs  24 x 32         250 

508431 VoUWMaP a4 Geel  24 x 32         250 

508442 VoUWMaP a4 Groen  24 x 32         250 

508464 VoUWMaP a4 GrYs  24 x 32         250 

508410 VoUWMaP a4 oranje  24 x 32 250 

508409 VoUWMaP a4 rood  24 x 32         250 

508552 VoUWMaP folIo BlaUW  24 x 35      250 

508520 VoUWMaP folIo CHaMoIs  24 x 35      250 

508530 VoUWMaP folIo Geel 24 x 35      250 

508541 VoUWMaP folIo Groen  24 x 35 250 

508563 VoUWMaP folIo GrYs  24 x 35      250 

508519 VoUWMaP folIo oranje  24 x 35      250 

508508 VoUWMaP folIo rood  24 x 35 250 

7359828 Panter BInnenMaP a4 BlaUW                22 X 31 350 

7359829 Panter BInnenMaP a4 CHaMoIs        22 X 31       350 

7359830 Panter BInnenMaP a4 Geel                 22 X 31 350 

7359832 Panter BInnenMaP a4 Groen             22 X 31    350 

7359834 Panter BInnenMaP a4 oranje            22 X 31    350 

7359835 Panter BInnenMaP a4 rose                 22 X 31 350 

7359820 Panter BInnenMaP folIo BlaUW           22 X 31   350 

7359821 Panter BInnenMaP folIo CHaMoIs        22 X 31    350 

7359822 Panter BInnenMaP folIo Geel           22 X 31    350 

7359824 Panter BInnenMaP folIo Groen         22 X 31     350 

7359825 Panter BInnenMaP folIo GrYs          22 X 31     350 

7359826 Panter BInnenMaP folIo oranje         22 X 31    350 

7359827 Panter BInnenMaP folIo rose        22 X 31       350 

7349850 GIraffe BInnenMaP folIo BlaUW            22 X 31 350 

7349851 GIraffe BInnenMaP folIo CHaMoIs         22 X 31  350 

7349852 GIraffe BInnenMaP folIo Geel          22 X 31    350 

7349853 GIraffe BInnenMaP folIo Groen        22 X 31     350

stationery taPe

artikelnr. omschrijving kleur  rolbreedte rollengte aantal 

   mm mtr doos

15629 PP tape acrylic clear    transparant 12  33  360 

15630 PP tape acrylic clear    transparant 12  66  144 

15631 PP tape acrylic clear    transparant 15  33  300 

15632 PP tape acrylic clear    transparant 15  66  120  

hygiënePaPier

de hygiënische papieren en poetsrollen van tork worden al decennia lang naar 

volle tevredenheid gebruikt in iedere denkbare bedrijfsomgeving. laag verbruik 

door goede absorptie en sterk in zowel droge als natte toestand. overal worden 

hoge eisen gesteld aan hygiëne en een schone werkomgeving.

artikelnr. omschrijving aantal rolbr/form.  rollengte inhoud 

  laags cm mtr collo

tork Centerfeed Poetsrollen  
883 tork advanced wiper 415  1 25 275 6 

889 tork advanced wiper 420 2 25 160 6

tork Centerfeed Poetsrollen MInI 
890 tork advanced wiper 415  1 22 120 12

tork zz-GeVoUWen Handdoeken 
942 tork hand towel zigzag fold  1 23 x 25   20

tork jUMBo toIletPaPIer
896  tork advanced mini jumbo roll 1 10 240 12 

900       tork premium jumbo roll 2 10 360 6

toIletPaPIer 
938       toilet crêpe, blanco verpakking 1 9,7 55,2 48

tork tradItIoneel toIletPaPIer  
908 tork premium roll 2 10 50 7 x 6 

909 tork premium roll 2 10 25 12 x 4

tork PreMIUM Werkdoeken  
917 tork premium cloth 520 1 43 x 39    1

940 tork premium cloth 530 1 64 x 39   5

939 tork premium cloth 530 1 43 x 39    5

tork Poetslen WIt   
18788   tork advanced wiper 420 2 24 255 2 

921 tork advanced wiper 415 1 25 460 2 

23224 tork advanced wiper 415 1 25 1000 1 

17237 tork universel wiper 320 2 23,5 510 2
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