
INPAK TIPS 
& TRICKS

inpakinspiratie voor de Decembermaand



Kijk voor ons totale assortiment op DEVERPAKKINGSWINKEL.COM

Hier zal InpakPiet blij 
mee zijn, want met deze 
stevige blokbodemzak is 
mooi inpakken een fluitje 
van een cent.

Maak uw cadeau af met een mooi etiket. 
Verkrijgbaar op een handige rol in vijf 
verschillende varianten.

Pak niet alleen 
geschenken, 
maar ook uw 
klanten in met 
ons hoogwaardige 
Sintpapier.

Surprise! Geschikt voor warme chocolademelk, maar bijvoorbeeld ook 
voor suikergoed of kleine cadeautjes. Zo maakt u eenvoudig een originele 
traktatie.

De ronde 
geschenkdoos is 
onderdeel van 
LOVLY® Nordic 
STRIPES en 
past uitstekend 
bij de andere 
verpakkingen 
binnen deze stijl, 
zoals cadeaupapier, 
draagtassen en lint.  

Een Merry Christmas 
wordt het zeker, want 
een mooie vintage 
kerstpakketdoos is een 
cadeau op zich.  
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Bezoek onze 4 winkels in: DEN BOSCH, EINDHOVEN, HEERLEN EN WEERT.

TIP: De leukste giftsets maakt u 
met onze kartonnen manden.

Naast bier kunt u hierin natuurlijk ook 
talloze andere producten verpakken.

Gebruik het papier binnenste buiten. 
Vouw een rand van het papier om, 
waardoor de confettilook als rand 
zichtbaar wordt. 

Vouw het papier voor het 
inpakken eens om. De roze 
achterzijde wordt als roze 
rand zichtbaar. 

Handige fourniturenzakjes

Met bijpassende 
linten en 

etiketten!

Golden tree: een stijlvolle, luxe kerstpakketdoos 
die uitstekend combineert met de geschenk-
verpakkingen uit de LOVLY®-collectie. 

Hoe compleet wilt u het hebben?
We bieden zelfs een matching cadeaubon!

DOTS én STRIPES: 
combineer Party DOTS 

met Party STRIPES voor 
een extra speels effect. 
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Den Bosch
Europalaan 9a 
5232 BC Den Bosch 
T: +31(0)73-6441123  
E: denbosch@deverpakkingswinkel.com

Eindhoven
Hurksestraat 3b 
5652 AH Eindhoven 
T: +31(0)40-2372976
E: eindhoven@deverpakkingswinkel.com

Heerlen
Spoorsingel 48
6412 AC Heerlen 
T: +31(0)45-5722377  
E: heerlen@deverpakkingswinkel.com

Weert
Marconilaan 13a 
6003 DD Weert 
T: +31(0)495-453941
E: weert@deverpakkingswinkel.com

U kunt ons vinden in de volgende plaatsen:

Vouw de uitstekende strook 
tweemaal om en maak er met 
perforator twee gaatjes in.

Versterk je uitstraling door 
je inpakmaterialen op elkaar 
af te stemmen.

Vouw/knip een strook cadeaupapier in de dezelfde 
breedte van de zak en houdt voor de lengte 20cm 
maar aan. Bij papier aan tweezijde bedrukt vervalt 
het vouwen van het papier.

Haal het lint door de gaatjes 
en maak een mooie strik om de 
verpakking af te sluiten.

Stop de strook samen met 
het cadeautje in de zak.

ALLE ARTIKELEN ZIJN

TE KOOP IN ONZE WINKELS

EN ONZE WEBSHOP!
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