frukt- och
grönsakspåsar

Återanvändningsbara
Frukt- och grönsakspåsar som är gjord av återvunna PET-flaskor
och sydda med dubbelsöm för extra hållbarhet. Snörstoppen
gör att du enkelt kan stänga påsen utan att innehållet trillar ur. En
användbar och uppskattad påse som minskar konsumtionen
av engångspåsar. Du väljer själv vilken storlek era påsar skall
ha och profilerar dem med er logotyp eller budskap på den
stora etiketten där man lätt kan fästa självscanningsetiketten.
Alla våra kassar tillverkas på beställning – varje kasse är unik.

DETTA INGÅR ALLTID
DESIGN AV KASSE
VALFRI STORLEK
HÖGKVALITATIVA KASSAR
STARTKOSTNAD
SNÖRSTOPPARE
DUBBLA SÖMMAR
TRYCK OCH KLICHÉKOSTNADER
FRAKT
INGA DOLDA KOSTNADER!
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FRUKT- OCH GRÖNSAKSPÅSAR
PRIS

Kontakta oss så ger vi dig en offert på önskad kasse och antal.
I våra priser ingår allt, inklusive design, startkostnader, klichéer
och frakt. Endast momsen tillkommer.

MÅTT

MATERIAL

Välj mellan rPET-polyester som är gjort av 100% återvunna
PET-flaskor eller bomullspåsar av oblekt bomull. Du väljer själv färg
på snöret och vi har snörstoppare som standard på våra påsar för
att enkelt stänga och öppna påsen utan att innehållet trillar ur.

Du väljer själv vilket mått dina påsar skall ha.

SET

Trycket görs på etiketten eller på en påsydd bomullslapp beroende på val av material. Du kan även få vävda etiketter med din
logotyp och information.

Du väljer själv om du önskar påsarna individuellt eller som set.
Antalet påsar och storleken bestämmer du själv och det finns
många lösningar att snyggt förpacka dem i enlighet med ert
budskap eller profil.

DESIGN

LEVERANS

PROFILERING

Vår formgivare tar kostnadsfritt fram olika designförslag till er enligt
era önskemål tills det att ni är 100% nöjd.

I priset ingår frakt fram till, den av er, angivna leveransadressen.
Leveranstiden är ca 40-50 dagar från godkänt korrektur.

BESTÄLLNINGSANTAL

Minsta beställningsantalet är 500 st.

RING OSS idag!

042-45 32 542

PROFILKASSAR NORDEN AB
hej@profilkassar.se – www.profilkassar.se

