
Bestel op DEVERPAKKINGSWINKEL.COM en PROFITEER van gratis verzending VANAF €175

HIER VINDT  U ONS

De kortingen in de winkel lopen hoog op. Kom snel 
langs. Profiteer van aantrekkelijke zomerdeals en laat 
u inspireren door de heetste trends op het gebied van 
verpakkingen en disposables.

Hoge temperaturen in Heerlen

Henri Hoenen , Maarten van Bezouwen
en Louana Dortants 
Heerlen
Spoorsingel 48
6412 AC Heerlen 
T: +31(0)45-5722377  
E: heerlen@deverpakkingswinkel.com

facebook.com/De-Verpakkingswinkel-Heerlen

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en excl. btw. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden. op alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn uitsluitend onze algemene verkoop-,leverings- en 
betalingsvoorwaarden van toepassing onder nummer 8/2010 op 1 juni 2010 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Roermond .Deze zullen op verzoek worden toegezonden of zijn te raadplegen op 
www.deverpakkingswinkel.com.

FOOD | LUXE | INDUSTRIE | HYGIËNE | KANTOOR

Geldig van vrijdag 4 augustus t/m donderdag 24 augustus 2017

LDPE, transparant
132325, 
32 x 50 cm, 40 my
Per 1000 stuks € 53,05 € 41,75
133405, 
40 x 60 cm, 50 my
Per 500 stuks € 47,80 € 36,95

Vlakke zakken
vanaf

36.95

10 x 8 x 41 cm, met blokbodem
Per 250 stuks
269700, rood € 24,95 € 18,25
269701, zwart € 24,95 € 18,25
269702, blauw € 24,95 € 18,25
269703, naturel € 22,75 € 15,50
269704, groen € 24,95 € 18,25

Papieren fleszak
vanaf

15.50

319814, 38 x 50 mtr
Per rol € 5,90 € 4,50

Bakplaatpapier4.50

It's getting hot in here! 
De zon schijnt, de kooltjes in de barbecue zijn heet 
en ijsjes gaan als warme broodjes over de toonbank. 
En alsof het nog niet warm genoeg is hebben wij 
weer de leukste hot deals voor u geselecteerd.

I’M a HOT cup
Koffielovers opgelet! Laat zien wie u bent en waar u voor staat, met het eigentijdse,
speelse I’M a CONCEPT. Het I’M a HOT Concept is een compleet (to-go) verpakkings-
concept voor het serveren van de lekkerste koffies. Het concept kenmerkt zich door 
een eigentijdse, trendy en enigszins gewaagde look. Vanaf een afstand ziet u namelijk 
alleen de tekst I’M HOT. Leuk voor selfiemakers én voor uw visuele zichtbaarheid.  
Zet uzelf en/of juw producten in de spotlights met de koffiebekers van I’M a HOT.  

De nr. 1 koffiebeker
De I’M a HOT cup is razend populair en wordt overal gespot. Op kantoor, in stadions, 
onderweg in de trein en tijdens evenementen. De I’M a HOT cups verschijnen zelfs 
regelmatig op het witte doek. Kijk voor meer informatie over dit eigentijdse verpakkings-
concept op www.imaconcept.nl of bestel deze hot items in onze winkel of via de webshop. 

Per 2000 stuks
450099, 180 ml (7,5 oz)  € 50,95 € 39,95
Per 1000 stuks
450100, 100 ml (4 oz)  € 21,95 € 17,75
450101, 150 ml (6 oz)  € 25,95 € 20,95
450103, 250 ml (8 oz)  € 39,95 € 31,50
450104, 350 ml (12 oz)  € 51,95 € 45,50

Deksels
Per 1000 stuks
450108, 180 ml  € 23,95 € 20,75
450109, 350 ml  € 35,15 € 25,95
450110, 150 ml  € 26,95 € 21,25
450112, 250 ml  € 27,95 € 21,95

Drinkbekers
 
-I'M a HOT cup-

vanaf

17.75

I'M A HOT CONCEPT | I LOVE FISCH | QLEANIQ | COMFORT | BRIGHT | HARING HAPPEN | BEDRUKTE DRAAGTASSEN | PUBCHALK | I'M A COOL CONCEPT | DURABLES 

ONTDEK AL ONZE MERKEN OP DEVERPAKKINGSWINKEL.COM

Inpak Tips & Tricks Mooi wat verpakkingen doen 
Wist u dat je onze LOVLY® geschenkverpakkingen ook kunt gebruiken als een unieke, sierlijke verpakking voor bijvoorbeeld een (bruids)boeket of 
corsage? Het enige wat u nodig heeft is een mooie LOVLY® cadeaudoos en folie om te voorkomen dat de doos nat wordt. U kunt natuurlijk ook 
het boeket met vaas en al in de cadeaudoos plaatsen. Met een mooi lint en etiket maakt u het cadeau helemaal af. Ideaal als gift, maar bijvoor-

beeld ook als onderdeel van een bruiloft. Met LOVLY® maakt u een bos bloemen nóg specialer. 



FOOD | LUXE | INDUSTRIE | HYGIËNE | KANTOOR

Wij bezorgen franco aan huis VANAF €175 EXCL. BTW | Gratis afhalen in onze winkel in Heerlen Bestel uw producten op deverpakkingswinkel.com

 | Bezoek onze winkel en laat u inspireren!

Cadeau materiaal
-LOVLY-

vanaf

3.95

MEEPAKKERS

PRIJSPAKKER

Krullint goud
10 mm x 250 mtr
710602
Per spoel € 6,00 € 3,95

Etiket 
548216
Per 500 stuks € 7,95 € 6,95

PRIJSPAKKER

Impulse sealer
Per stuk
Zonder mes
512020
200 mm       € 172,45  € 141,50
512030
300 mm       € 198,90  € 165,25
512040
400 mm       € 209,10  € 179,95

Met mes
512021
200 mm       € 192,85  € 157,25
512031
300 mm       € 219,40  € 179,95
512041
400 mm       € 229,50  € 195,95

Verbandtrommel 
compleet
8 x 27 x 17 cm, wit
694106 
Per stuk € 14,95

LDPE zijvouwzakjes
46 my transparant
Bijvoorbeeld:
Per 500 stuks
143182
10/4x27cm € 13,50 € 9,95
143243
15/4,5x35cm € 20,35 € 15,50
Per 1000 stuks
143244
11/4,5x30cm € 25,95 € 19,95

 
Bruin kraft, 50 cm breed
317005
45 grams
Per rol (ca 12 kg) € 34,75 € 24,95
317305
70 grams
Per rol (ca 13 kg) € 36,85 € 27,95

Luxe verzenddoos
Karton, zwart
Per 25 stuks
200 x 150 x 120 mm
387050  € 27,50 € 21,50
400 x 297 x 110 mm
387051  € 25,50 € 19,75
570 x 377 x 170 mm
387052  € 45,50 € 35,50

Afvalzak
HDPE, blauw
70 x 110 cm, 21 my
188447, 
Per 300 stuks €39,95

Valsgelddetector 
Safescan 155-S
100% echtheidscontrole
Geschikt voor diverse valuta's, 3 jaar garantie
955033
Per stuk         € 109,00

Oplaadbatterij Safescan LB-105
955029
Per stuk         € 18,95    € 15,95
 

50 cm x 300 mtr, 17 my 
114014
Per 2 rollen € 26,50 

Stretchwikkelfolie19.95

Per 100 stuks
270218
26 + 12 x 35 cm € 31,15 € 21,95
270219
32 + 12 x 41 cm € 34,95 € 24,95

Papieren draagtas
-Le journal-

vanaf

21.95

29.95

11.95

vanaf

141.50

vanaf

0.95

Per 50 stuks
414200, 230 ml (8 oz)  € 8,35  € 5,95
414201, 460 ml (16 oz)  € 9,35  € 6,95
414202, 750 ml (26 oz)  € 12,85  € 9,95
414203, 920 ml (32 oz)  € 15,35  € 11,50

 
Oosterse
maaltijdbakken

vanaf

5.95

89.00

Folderbak
Staand model
Per stuk
827937, A6 € 1,55 € 0,95
827901, A5 € 2,10 € 1,55
827902, A4 € 3,05 € 2,25 GENIET VAN DE ZOMER MET  ONZE

ZOMERDISPOSABLES!
Profiteer nu van zeer scherp geprijsde zomerdisposables 
om jouw coctail, fruitsalade of zomers gerecht nog leuker 
aan te kleden.

vanaf

9.95

Zomerdisposables
Per assorti:
799997  €2,00

Inpakpapier
vanaf

24.95

vanaf

19.75


