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WIE WIJ ZIJN

DaklaPack Group is een internationale 
overkoepelende organisatie met vestigingen in 
Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, 
Groot-Brittannië, Denemarken en China. DaklaPack 
vervaardigt sinds 1975 een breed assortiment 
verpakkingen en verzorgt alle bijbehorende logistiek. 
Dit assortiment varieert van eenvoudige enveloppen 
tot speciaal op maat gemaakte 
verpakkingsoplossingen. Daarnaast bieden we 
gespecialiseerde aanvullende diensten, van het 
afvullen en verpakken van uw producten tot alle 
activiteiten rondom de verzending.

SERVICES
DaklaPack Group kan iedere fase in uw supply- en 
valuechain uit handen nemen: vanaf het concept tot 
en met de uitlevering aan de klanten. Het is aan u om 
te bepalen welke fase u door onze internationale 
operaties wilt laten uitvoeren, zodat u zich met uw 
kernactiviteiten kunt bezighouden. U kunt daarbij 
gebruik maken van één of meer van de volgende 
oplossingen:

DaklaPack Group Innovation

DaklaPack Group Sourcing

DaklaPack Group Production

DaklaPack Group Filling

DaklaPack Group Order Handling

DaklaPack Group Fulfillment

DaklaPack Group Warehousing

DaklaPack Group eCommerce

INNOVATIEF EN COMPLEET
DaklaPack Group ondersteunt een groot aantal 
ondernemingen en organisaties in het bedenken en 
ontwikkelen van innovatieve verpakkingsproducten. 
Wij leggen daarbij de nadruk op het behalen van de 
hoogst mogelijke kwaliteit in de dienstverlening en 
het leveren van de beste oplossing voor uw business. 
We zijn sterk aanwezig in eCommerce verkoop via 
internet, hetgeen voor onze klanten een groot 
gebruiksgemak inhoudt. We bedienen momenteel 
meer dan 11.000 klanten, die allen profiteren van  
onze hoogstaande dienstverlening, advisering en 
professionaliteit.



PASSENDE VERPAKKING VOOR ELKE INHOUD

ONS ASSORTIMENT
Geen inhoud zo bijzonder of DaklaPack heeft er een 
verpakking voor. Met ons zeer uitgebreide 
assortiment (hersluitbare) verpakkingen is er ook 
voor uw product altijd een passende oplossing. Wij 
hebben voor elk denkbaar doel een verpakking. En 
als die er niet is, denken wij met u mee om te zorgen 
dat deze er komt! Blader eens door onze brochure, 
die handig is ingedeeld naar de marktsegmenten 
Industrial, Promotional, Laminated, Envelopes, 
Medical en Co-packing. U kunt telefonisch of via onze 
website gratis monsters aanvragen én online uw 
bestelling plaatsen. Al onze standaard producten zijn 
uit voorraad leverbaar. Als u vóór 12.00 uur 
’s morgens bestelt, wordt uw bestelling vrijwel altijd 
de volgende dag geleverd.

TOEPASSINGEN

          INDUSTRIËLE VERPAKKINGEN
compleet assortiment (hersluitbare) verpakkingen

          PROMOTIONELE VERPAKKINGEN
opvallende (geschenk)verpakkingen en draagtassen

          GELAMINEERDE VERPAKKINGEN
gelamineerde verpakkingen die bij uitstek geschikt 
zijn voor producten die aan bewaring en gebruik 
bijzondere eisen stellen

          ENVELOPPEN & VERZENDVERPAKKINGEN
promotionele en zakelijke enveloppen en 
verzendverpakkingen

          MEDISCHE VERPAKKINGEN
veilige en betrouwbare medische verpakkingen voor 
het versturen van diagnostische monsters en het 
verpakken van andere medische producten

          CO-PACKING
Professionele afwerking en handling van gerede 
producten, waaronder printen, afvullen, 
voorraadbeheer en verzending
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TAILOR MADE PRODUCTEN
Veel producten in ons standaard assortiment zijn ooit 
ontstaan door specifieke wensen van onze klanten. 
Steeds meer maakt DaklaPack in opdracht zogehete 
Tailor made producten. U vindt daarvan in deze 
catalogus enkele voorbeelden. Wij denken graag met 
u mee over een nieuw te ontwikkelen verpakking, 
product of oplossing en komen daarvoor met plezier 
bij u langs! Bel gerust 0320 - 277900 of stuur een 
e-mail naar info@daklapack.nl

AANVULLENDE DIENSTEN
Naast een uitgebreid assortiment hoogwaardige 
verpakkingen biedt DaklaPack een viertal 
aanvullende diensten. Zoals u van ons gewend bent, 
voldoet ook de uitvoering van deze dienstverlening 
aan de hoogste eisen en staan wij u met raad en 
daad terzijde om aan uw wensen tegemoet te komen. 
Voor een vlekkeloze uitvoering beschikt DaklaPack 
over eigen afvulmachines, tablettellers, 
doseermachines, form-fill en sealingmachines met 
bodemvouw, inkjetsystemen en hoog-volumeprinters 
(kleur en zwart-wit). Met ons vaste team van 
productiemedewerkers zijn wij in staat om binnen 
korte tijd enorme aantallen handmatig te verwerken.

SOURCING
DaklaPack houdt zich sinds 1975 bezig met de 
ontwikkeling van verpakkingen op maat. Onze 
klanten vragen ons echter niet alleen de inhoud te 
verpakken, het komt ook regelmatig voor dat zij ons 
verzoeken de inhoud voor hen te ontwikkelen. Onder 
leiding van ons Europees management ontwikkelt, 
produceert, verpakt en verstuurt DaklaPack een 
groot aantal producten. Wij leveren dagelijks talloze 
premiums, producten en zelfs drukwerk aan onze 
klanten of aan de klanten van onze klanten, uiteraard 
inclusief de verpakking. Vaak worden nieuwe 
producten in Nederland bedacht en bijvoorbeeld in 
Autocad ontwikkeld. Na een eventuele 3D-animatie 
wordt een handmonster vervaardigd. Na goedkeuring 
hiervan wordt onder deskundige begeleiding tot de 
productie overgaan. Niet zelden houdt DaklaPack het 
gereed product op voorraad. Fijnmazige 
orderverwerking en distributie behoren tot onze 
dagelijkse activiteiten. Al onze activiteiten worden 
vanuit het centraal magazijn in Lelystad geregeld. 
DaklaPack heeft daar de beschikking over maar 
liefst 5.000 palletplaatsen.

Bij maatwerkoplossingen buiten het standaard 
assortiment worden de transportkosten op 
nacalculatie berekend. Drukfouten voorbehouden. 

Kijk voor actuele prijzen op www.daklapack.nl
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SERVICES
AANVULLENDE DIENSTVERLENING

HANDELING
Naast het enorme assortiment aan hersluitbare 
verpakkingen biedt DaklaPack gespecialiseerde 
aanvullende dienstverlening, van het afvullen en 
verpakken van uw producten tot en met alle 
activi teiten rondom de verzending. Ons vaste team 
van productiemedewerkers kan binnen korte tijd 
grote aantallen handmatig en automatisch 
verwerken. Uiteraard kunt u ook voor kleinere 
projecten bij ons terecht. Een overzicht van onze 
aanvullende diensten:

AFVULLEN EN VERPAKKEN
Handmatig en automatisch afvullen en verpakken 
van voeding, vloeistoffen, poeders, tabletten en 
overige producten. Hiervoor hebben wij de 
beschikking over afvulmachines, tablettellers, 
doseer machines, diverse sealmachines, 
inkjetsystemen en hoogvolumeprinters.

ASSEMBLEREN
De assemblage van uw (half)producten volgens uw 
instructies. Direct mail door middel van inkjet direct 
op de verpakking printen van adressen, lotnummers, 
expiratiedata, etc. Tevens variabel dataprinten van 
brochures, brieven en labels. Vouwen en insteken van 
drukwerk in (speciale) enveloppen. Samenstelling en 
verzending van volledig gepersonaliseerde inhoud.

VOORRAADBEHEER
Op voorraad houden van uw producten, orderpicking 
en packing en verzending naar binnen- en buitenland.
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NAAM

CLINICAL TRIALS
De betrouwbaarheid van de resultaten van uw 
medisch onderzoek valt of staat met de zorg 
waarmee het onderzoeksmateriaal wordt afgenomen, 
de wijze waarop het na afname opgeslagen en 
vervoerd wordt en de tijd die verstrijkt tussen afname 
en aankomst op het laboratorium. De kwaliteit van 
het patiëntenmateriaal is dus van veel verschillende 
factoren afhankelijk en heeft een directe invloed op 
de kwaliteit van uw onderzoek.

DaklaPack is uw betrouwbare partner in iedere fase 
van de clinical trail:

• Uitnodigingstraject
• Responsverwerking
• Samenstellen van medische pakketten
• Zorgdragen voor UN-goedgekeurde verpakkingen
• Versturen van diagnostische monsters

Medical Services
•  Handmatig en automatisch afvullen en verpakken
  van voeding, vloeistoffen, poeders en tabletten
• Verpakken en afvullen van medische producten 
 in cleanroom
• Gammasterilisatie
• Direct printen van adressen, lotnummers, expira-
 tiedata etc., door middel van inkjet op de verpakking
•  Voorraadbeheer, orderpicking en verzending in het
  binnen- en buitenland

FSSC 22000 EN SKAL
Gecertificeerd systeem FSSC 22000 (HACCP ) en 
SKAL (biologisch).



INDUSTRIËLE VERPAKKINGEN
FUNCTIONEEL EN KWALITATIEF



Functioneel en kwalitatief, DaklaPack heeft 
bijna net zoveel industriële verpakkingen als 
er toepassingsmogelijkheden zijn. En dat zijn 
er heel veel! Logisch, want functionaliteit, 
kwaliteit en (vanzelfsprekend) 
hersluitbaarheid staan bij ons hoog 
aangeschreven. Welke toepassing u ook voor 
ogen heeft, DaklaPack heeft voor u het juiste 
formaat, de beste kwaliteit en praktisch elke 
denkbare bedrukkingsmogelijkheden. Kijkt u 
maar eens naar de vele voorbeelden. Wij 
adviseren u graag bij het oplossen van uw 
specifieke verpakkingsprobleem.
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MINIGRIP
ONS UNIEKE, WERELDWIJD GEPATENTEERDE SLUITSYSTEEM

Vol trots presenteren wij ons ‘oer’-assortiment:  
de hersluitbare Minigripverpakkingen. Met het 
unieke, wereldwijd gepatenteerde sluitsysteem 
kunt u Minigripverpakkingen onbeperkt openen en 
sluiten. Het hoogwaardige materiaal biedt u 
optimaal gebruiksgemak en grote bedrijfszeker-
heid. Bovendien zijn de verpakkingen licht in 
gewicht, ijzersterk en vochtwerend. Nieuw is de 
mogelijkheid Minigripverpakkingen in een bundel 
te leveren. Deze bundel is voorzien van een 
perforatie, zodat de zakjes gemakkelijk per stuk 
zijn af te scheuren. De bundels hebben tevens een 
Eurohole, waarmee u ze bijvoorbeeld in een 
werkplaats, magazijn of winkel binnen handbereik 
kunt ophangen.

TOEPASSINGEN
Minigripverpakkingen kunt u op talloze manieren 
toepassen. Natuurlijk als ‘gewone’ verpakkingen,  
maar ook voor het presenteren en/of het verzenden van 
sieraden, textiel, papierwaren, bijsluiters, onderdelen, 
gebruiksaanwijzingen, displays, winkelartikelen, office- 
en computersupplies, medicijnen, kruiden, specerijen, 
enzovoort. Minigripverpakkingen worden ook succesvol 
toegepast bij het verzenden van folders, catalogi, 
tijdschriften, prijslijsten en informatiemateriaal.

MATERIAAL
Onze Minigripverpakkingen zijn standaard gemaakt van 
50 micron Polyethyleen. Daarnaast zijn ze verkrijgbaar  
in 60, 70 en 90 micron, of vervaardigd uit Polypropyleen.

KENMERKEN
Minigripverpakkingen zijn standaard voorzien van een 
dubbele rode kerndraad en ophanggat. Formaten zijn 
intern.

BEDRUKKING
Goed en voordelig te bedrukken, zowel in alle steunkleuren 
als in full colour. Ook de oplages zijn gunstig: u kunt in 
één kleur bedrukt al te bestellen vanaf 1.000 stuks!

MINIGRIP BESTELNR  FORMAAT 

101 40 x 60  mm
129 45 x 110  mm
130 55 x 150  mm
131 55 x 180  mm
139 55 x 230  mm
132 55 x 300 mm
112 55 x 65 mm
102 60 x 80 mm
128 70 x 100  mm
103 80 x 120  mm
133 80 x 180  mm
104 90 x 100  mm
135 90 x 230  mm

16
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MINIGRIP
ONS UNIEKE, WERELDWIJD GEPATENTEERDE SLUITSYSTEEM

(VERVOLG) MINIGRIP

MINIGRIP 70 MICRON

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

121 130 x 170 mm
109 130 x 200 mm 
110 135 x 230 mm
111 140 x 150 mm
114 150 x 200 mm
163 150 x 200 mm + 120 mm zijvak
145 150 x 320 mm
115 160 x 230 mm
165 160 x 230 mm + 150 mm zijvak
140 160 x 250 mm
116 160 x 280 mm
147 180 x 350 mm
117 190 x 250 mm
148 190 x 500 mm
118 200 x 200 mm
119 220 x 280 mm
120 230 x 320 mm
123 250 x 350 mm
124 300 x 300 mm
125 300 x 400 mm
127 350 x 450 mm 
197 400 x 400 mm
198 500 x 500 mm

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

1102 60 x 80  mm  70 micron
1104 80 x 120  mm  70 micron
1106 100 x 150  mm 70 micron
1107 120 x 180  mm  70 micron
1112 150 x 200 mm  70 micron
1116 190 x 250 mm  70 micron
1120 230 x 320 mm 70 micron
199 420 x 570 mm  70 micron
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MINIGRIP
ONS UNIEKE, WERELDWIJD GEPATENTEERDE SLUITSYSTEEM

MINIGRIP MET SCHRIJFVLAKKEN

MINIGRIP OP BLOK

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

150 40 x 60   mm 
1151 60 x 80  mm  70 micron  
151 60  x 80   mm
153 70  x 100 mm
1152 80  x 120  mm  70 micron  
152 80  x 120  mm
160 100  x 150  mm  90 micron
154 100  x 150  mm 
1155 120  x 180  mm  70 micron 
155 120  x 180  mm
161 150  x 200  mm  90 micron 
156 150  x 200  mm 
164 150  x 200  mm + 120 mm zijvak
162 150  x 250  mm  90 micron  
1157 160  x 230  mm  70 micron  
157 160  x 230  mm 
166 160  x 230  mm + 150 mm zijvak
1158 220 x 280  mm  70 micron  
158 220 x 280  mm  

BESTELNR  FORMAAT 

203 80 x 120 mm
206 100  x 150  mm
208 120  x 180  mm
214 150  x 200  mm
215 160  x 230  mm
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MINIGRIP
ONS UNIEKE, WERELDWIJD GEPATENTEERDE SLUITSYSTEEM

MINIGRIP MET 
EUROHOLE

MINIGRIP 
POLYPROPYLEEN

MINIGRIP MET 
BUBBEL INLEG

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

020 50  x 60  mm  60 micron, met Eurohole
021 60  x 80  mm  60 micron, met Eurohole
022 60  x 220  mm  60 micron, met Eurohole
023 80  x 120  mm  60 micron, met Eurohole
024 100  x 100  mm  60 micron, met Eurohole
025 100  x 150  mm  60 micron, met Eurohole
026 120  x 180  mm  60 micron, met Eurohole
027 160  x 220 mm  60 micron, met Eurohole

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

001 90  x 180  mm  polypropyleen
002 150  x 200  mm  polypropyleen
003 200  x 250  mm  polypropyleen
004 270  x 380  mm  polypropyleen
005 300  x 400  mm  polypropyleen
006 350  x 450  mm  polypropyleen

Alle Minigrip Polypropyleen zijn voorzien van een
ontluchtingsgat.

BESTELNR  FORMAAT 

250 160 x 230 mm 





DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

VIBA 
TAILOR MADE
Vol trots presenteren wij ons oerassortiment: de originele 
hersluitbare Minigripverpakkingen. Met het unieke, 
wereldwijd gepatenteerde sluitsysteem kunt u Minigrip 
verpakkingen onbeperkt openen en sluiten. Het hoogwaardige 
Minigripzakmateriaal biedt u optimaal gebruiksgemak en grote 
bedrijfszekerheid. Bovendien zijn ze licht in gewicht, ijzersterk 
en vochtwerend. Minigripverpakkingen kunt u op talloze 
manieren toepassen. Natuurlijk als gewone verpakkingen, 
maar ook voor het presenteren en/of het verzenden van 
sieraden, textiel, papierwaren, bijsluiters, onderdelen, 
gebruiksaanwijzingen, displays, winkelartikelen, medicijnen, 
kruiden en specerijen, enzovoort. Daarnaast zijn ze standaard 
in diverse diktes (50, 70 en 90 micron) verkrijgbaar voor alle 
toepassingen. 

Deze Minigripzakken met VIBA-bedrukking worden ingezet in 
de technische wereld. Denk hierbij aan diverse artikelen voor 
bevestigen, automotive en gereedschappen. De Minigripzakken 
zijn in 4 verschillende formaten en diktes geproduceerd. 
Hierdoor zijn de zakken geschikt voor de verschillende 
technische doeleinden.



VLAKKE ZAKKEN
GEMAKKELIJK VERPAKKEN VAN LOSSE GOEDEREN

Voor het verpakken van losse goederen die meer 
bescherming tijdens opslag nodig hebben, zijn 
vlakke zakken zeer geschikt. Door de grote variatie 
in dikte en formaat bieden vlakke zakken vele 
mogelijkheden voor uw inhoud. 
 
Vlakke zakken zijn vervaardigd uit LDPE en zijn 
verkrijgbaar in een transparante uitvoering. De 
zakken zijn aan de onderzijde geseald en hebben 
gelaste zijnaden. U kunt LDPE zakken op 
verschillende manieren sluiten, zoals het 
dichtsealen van de verpakking of sluiten door 
middel van tyraps, elastiek, plakband en meer.

TOEPASSINGEN
De Vlakke zakken zijn uitstekend geschikt voor het 
verpakken van allerlei producten in diverse branches zoals 
voedingsmiddelen, textiel, metaalwaren etc. U kunt de 
Vlakke zakken snel en eenvoudig verpakken en 
beschermen. 

MATERIAAL
Materiaal: LDPE 
Diktes: diverse dikte verkrijgbaar

KENMERKEN
Voorzien van 3 zijden gesloten en 1 zijde open. 

BEDRUKKING
Wenst u een eigen opdruk? Ook dat is mogelijk. Naast 
deze standaard producten produceert Minigrip ‘tailor 
made’ producten. Vraag naar de mogelijkheden!

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

220 100 x 150 mm 50 micron
221 100 x 200 mm 50 micron
222 120 x 200 mm 20 micron
223 120 x 230 mm 50 micron
224 150 x 250 mm 50 micron
225 150 x 320 mm 50 micron
226 160 x 250 mm 20 micron
227 200 x 300 mm 20 micron
228 200 x 300 mm 50 micron
229 240 x 350 mm 25 micron
230 240 x 350 mm 50 micron
231 250 x 400 mm 25 micron
232 250 x 400 mm 50 micron
233 290 x 560 mm 70 micron
234 320 x 420 mm 20 micron
235 320 x 420 mm 50 micron
236 320 x 500 mm 35 micron
237 320 x 500 mm 50 micron
238 320 x 500 mm 70 micron
239 400 x 600 mm 25 micron
240 400 x 600 mm 40 micron
241 400 x 600 mm 50 micron
242 400 x 600 mm 150 micron, black

VLAKKE ZAKKEN
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VLAKKE ZAKKEN
GEMAKKELIJK VERPAKKEN VAN LOSSE GOEDEREN

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

243 500 x 600 mm 25 micron
244 500 x 700 mm 50 micron
245 500 x 800 mm 50 micron
246 600 x 800 mm 50 micron
247 600 x 800 mm 50 micron
248 600 x 800 mm 100 micron
249 600 x 800 mm 150 micron
251 600 x 1000 mm 50 micron
252 600 x 1000 mm 100 micron
253 600 x 1200 mm 150 micron
254 850 x 1300 mm 150 micron
255 1000 x 1500 mm 100 micron

VLAKKE ZAKKEN
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BIO MINIGRIP
BIO MINIGRIP HELPT ZWERFVUIL VERMINDEREN

DaklaPack presenteert met trots de hersluitbare 
Bio Minigripverpakking. Bio Minigrip is gebaseerd 
op ons bekende unieke, wereldwijd gepatenteerde 
sluitsysteem. Nieuw en uniek aan deze verpakking 
is de snellere biologische afbreektijd. Dat betekent 
dat wanneer deze verpakking buiten zou worden 
weggegooid, speciale additieven in de verpakking 
ervoor zorgen dat deze sneller afbreekt! Uiteraard 
kunt u ook de Bio Minigripverpakkingen onbeperkt 
openen en sluiten. Het hoogwaardige materiaal is 
licht in gewicht en ijzersterk.

TOEPASSINGEN
Zoals u gewend bent van de hersluitbare verpakkingen 
van DaklaPack, kunt u ook de  Bio Minigrip verpakkingen 
op talloze manieren toepassen. Denk hierbij aan het 
presenteren en/of het verzenden van sieraden,
 textiel, papierwaren, bijsluiters, onderdelen, gebruiks-
aanwijzingen, displays, winkelartikelen, office- en 
computersupplies, medicijnen en kruiden en specerijen.

MATERIAAL
Dikte: 50 micron speciaal geëxtrudeerde biodegradable 
folie. Formaten zijn intern.

BEDRUKKING
Vraag een van onze medewerkers geheel vrijblijvend 
naar de mogelijkheden voor het bedrukken van deze 
verpakkingen.

BIO MINIGRIP

BIOLOGISCH
AFBREEKBAAR

BESTELNR  FORMAAT

101BIO 40  x 60  mm
102BIO 60  x 80  mm
128BIO 70  x 100  mm
103BIO 80  x 120  mm
106BIO 100  x 150  mm
108BIO 120  x 180  mm
114BIO 150  x 200  mm
115BIO 160  x 230  mm
117BIO 190  x 250  mm
120BIO 230  x 320  mm

24



IN
D

U
ST

R
IA

L

COLOURBAG
SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR OPVALLENDE VERZENDINGEN

De Colourbag kenmerkt zich door de frisse 
kleuren en het ijzersterke materiaal. Colourbags 
zijn dan ook letterlijk en figuurlijk onderscheidend: 
u kunt ze met behulp van het kleurverschil 
gebruiken om uw inhoud handig te sorteren en 
veilig op te slaan. De Colourbag is bovendien 
waterafstotend en gemakkelijk en onbeperkt te 
openen en te hersluiten. 

TOEPASSINGEN
Handig sorteren van inhoud en veilig en langdurig 
opslaan van materiaal. Met Colourbags kunt u uw inhoud 
sorteren, bijvoorbeeld op urgentie of opslagomgeving. 
Geschikt voor opslag in ruimtes met daglicht en/of vocht.  

MATERIAAL
Onze Colourbags zijn standaard gemaakt van 70 micron 
Polyethyleen. Formaten zijn intern

KENMERKEN
Geschikt voor postinhoud formaat A5 en A4. 
Standaard kleuren: rood, blauw, groen en geel. 
Voorzien van een ophangat en een gripsluiting.

Bedrukking
De Colourbag kan ook bedrukt worden. Mogelijkheden en 
prijzen op aanvraag. Afwijkende formaten en/of uitvoerin-
gen op aanvraag leverbaar.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

18002 160 x 230 mm  blauw
18003 160 x 230 mm  groen
18001 160 x 230 mm  rood
18004 160 x 230 mm  geel

A5/C5

25
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COLOURBAG
SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR OPVALLENDE VERZENDINGEN

A4/C4

KLEIN FORMAAT

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

18012 230 x 320 mm  blauw
18013 230 x 320 mm  groen
18011 230 x 320 mm  rood
18014 230 x 320 mm  geel

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

010 100  x 100  mm  zwart
011 100  x 150  mm zwart
012 150  x 200 mm  zwart
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GRIPTAPEBAG
BETROUWBARE VERZEGELING VAN MONSTERS

Vanwege nieuwe wet- en regelgeving moeten 
betrouwbare monsters genomen kunnen worden 
van veevoeders en vergelijkbare producten. 
Griptapebags zijn hersluitbare verpakkingen waar 
een klep overheen geplakt kan worden om een 
monster te verzegelen. De zakken zijn hervulbaar 
en hersluitbaar tot aan het moment van verzege-
ling. De zak is voorzien van een wit schrijfvlak 
waarop relevante informatie kan worden aange-
bracht, zoals omschrijving en hoeveelheid van het 
monster, productiedatum en de datum van 
verzegeling

TOEPASSINGEN
Griptapebags zijn uitermate geschikt voor het verzegelen 
van monsters van veevoeders en vergelijkbare producten.

MATERIAAL
Onze Griptapebags zijn standaard gemaakt van 70 micron 
Polyethyleen. 

KENMERKEN
Voorzien van schrijfvlak en boven de gripsluiting een 
extra klep met permanent hechtende tape voor zeker-
heidssluiting. Formaten zijn intern.

BEDRUKKING
Afwijkende formaten en/of uitvoeringen op aanvraag 
leverbaar. 

BESTELNR  FORMAAT

481001 100  x 150  + 25 mm 
481002 120  x 180  + 25 mm
481011 150  x 200  + 25 mm
481003 185  x 250  + 25 mm

GRIPTAPEBAG
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HEADERBAG
GLASHELDER MET EEN STEVIGE KOPKAART

Headerbagverpakkingen zijn speciaal bedoeld 
voor het verpakken en presenteren van kleine en 
vlakke artikelen. Ze zijn gemaakt van glashelder 
polypropyleen en voorzien van een stevige kop-
kaart van pearlfilm. De headerbag is standaard 
voorzien van een eurohole en wordt aan de 
onderzijde gesloten door een klep met kleefstrook. 

TOEPASSINGEN
U kunt Headerbagverpakkingen gebruiken voor het 
presenteren van kleine voorwerpen. Denkt u daarbij aan 
hengelsportartikelen, kleine sieraden en bijous, kleine 
kantoorbenodigdheden of vlakke producten die om een 
goede winkelpresentatie vragen.

MATERIAAL
De Headerbags zijn uitgevoerd in 40 micron Polypropyleen.

KENMERKEN
Voorzien van een witte kopkaart, uitgestanst Eurohole 
en klep met kleefstrook. Formaten zijn intern.

BEDRUKKING
Bedrukking in één kleur kan al vanaf 1.000 stuks. 
Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een offerte op bij een 
van onze medewerkers.

BESTELNR  FORMAAT

19070 70  x 100  mm + 30 mm header + 30 mm klep
19080 80  x 120  mm + 30 mm header + 30 mm klep
19100 100  x 150  mm + 30 mm header + 30 mm klep
19120 120  x 180  mm + 40 mm header + 30 mm klep
19160 160  x 230  mm + 40 mm header + 30 mm klep
19230 230  x 325  mm + 40 mm header + 40 mm klep

BESTELNR  FORMAAT

19071 70 x 100 mm + 30 header + 25 mm klep

HEADERBAG

HEADERBAG DUO
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Met deze opvallende zak slaat u zonder twijfel 
nieuwe klanten aan de haak! Deze verpakking is 
voorzien van een transparante voorzijde en een 
zilveren glimmende achterzijde. De Hookbag is 
gemakkelijk af te vullen en te sluiten met een 
permanent hechtende tape.

TOEPASSINGEN
De Hookbag is geschikt voor alle soorten inhoud die 
opvallend, eenvoudig en ruimtebesparend moet worden 
opgehangen. Door de vele formaten zijn er ontelbare 
mogelijkheden om uw product te presenteren. Naast onze 
standaard reeks aan formaten is het ook mogelijk elk 
gewenst formaat te maken of uw Hookbag te voorzien van 
een bedrukking. 

MATERIAAL 
Dikte: 87 micron
Voorzijde: volledig transparant
Achterzijde: zilver ondoorzichtig

KENMERKEN
Voorzien van ophanghaak. Sluiting door middel van een 
klep met permanent hechtende tape. Formaten zijn extern.

BEDRUKKING
De Hookbag zijn naar eigen wensen te bedrukken. Vraag 
hiervoor geheel vrijblijvend een offerte op bij ons op.

BESTELNR  FORMAAT

23010 183  x 228  mm + 50 mm klep
23020 243  x 333 mm + 50 mm klep
23030 318  x 458  mm + 50 mm klep 

HOOKBAG
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HOOKBAG
OPVALLEND, EENVOUDIG EN RUIMTEBESPAREND





DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

SCHIPHOL PRIVIUM 
TAILOR MADE
De Flight Safetybag is een hersluitbaar transparant zakje voor 
het verpakken van vloeistoffen in de handbagage. Vloeistoffen, 
gels en spuitbussen mogen alleen in kleine hoeveelheden 
(maximaal 100 ml per stuk èn op de juiste manier verpakt) 
worden meegenomen. Dit geldt voor alle passagiers die 
vertrekken van (of overstappen op) een vliegveld binnen de EU.

Speciaal voor onze klant Schiphol Privium hebben wij deze op 
maat gemaakte Flight Safetybag geproduceerd. Door de 
half-transparante folie kan alles volgens de richtlijnen 
worden verpakt. 



SLIDERGRIP
ROBUUSTE VERPAKKING MET HANDIGE RITSSLUITING

HOUDT VLOEISTOFFEN BINNEN EN BUITEN
Slidergrip verpakkingen vallen direct op door de 
even simpele als handige ritssluiting. Daarnaast 
springt de robuuste uitvoering onmiddellijk in het 
oog. Standaard is de geheel transparante uitvoe-
ring, maar u kunt ook kiezen voor een halftrans-
parante uitvoering of een (gedeeltelijk) bedrukte 
uitvoering. Daarbij kunt u Slidergripverpakkingen 
in uw huisstijl bedrukken of met de kleuren die 
passen bij het doel waarvoor u ze gebruikt.

TOEPASSINGEN
Slidergripverpakkingen zijn bijzonder geschikt voor 
het presenteren van documentatie, informatie of producten 
die u extra aandacht wilt geven. Slidergrip verpakkingen 
laten door de transparantie de inhoud direct aan de 
ontvanger zien. Mogelijkheden en prijzen op aanvraag. 

MATERIAAL
Dikte: 75 micron.
Afwijkende formaten en/ of uitvoeringen op aanvraag.

KENMERKEN
Voorzien van witte kunststof eindklemmen en loper. 
Formaten zijn intern.

BEDRUKKING
Afwijkende formaten, uitvoeringen en/ of bedrukkingen op 
aanvraag leverbaar.

BESTELNR  FORMAAT

22105 100  x 150  mm
22107 120  x 180  mm
22109 170  x 230  mm
22111 200 x 280  mm

BESTELNR  FORMAAT

22011 200  x 150  mm 
22012 250  x 175  mm
22013 315  x 230 mm 
22014 355  x 250 mm 
22015 400  x 300 mm

SLIDERGRIP SLUITING 
AAN KORTE 
ZIJDE

SLIDERGRIP SLUITING 
AAN LANGE ZIJDE
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POLYZIP
DE ONTELBARE MOGELIJKHEDEN

Polyzipverpakkingen vallen direct op door de even 
simpele als handige ritssluiting. Daarnaast springt 
de robuuste uitvoering onmiddellijk in het oog. 
Standaard is de geheel transparante uitvoering, 
maar u kunt ook kiezen voor een halftransparante 
uitvoering of een (gedeeltelijk) bedrukte uitvoering. 
Daarbij kunt u Polyzipverpakkingen in uw huisstijl 
bedrukken of met de kleuren die passen bij het 
doel waarvoor u ze gebruikt.

TOEPASSINGEN
Polyzipverpakkingen zijn bijzonder geschikt voor het 
verzenden, presenteren of bewaren van documentatie, 
informatie of producten die u extra aandacht wilt geven of 
goed wilt opbergen en bewaren. Het sluitsysteem voorkomt 
dat onderdelen verloren gaan. Ze gaan lang mee en zullen 
dus bij een bedrukte uitvoering uw naams- of merkbekend-
heid bevorderen. Mogelijkheden en prijzen op aanvraag. 
Afwijkende formaten en/of uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

MATERIAAL
De Polyzipverpakkingen hebben standaard een dikte van 
125 micron.

KENMERKEN
Voorzien van een metalen loper en sluiting aan de lange 
zijde. Standaard kleuren gripprofiel: rood, blauw, groen 
en geel. Formaten zijn intern.

BEDRUKKING
Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een offerte op.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

21002 250  x170 mm  blauw
21003 250 x 170 mm  groen
21001 250 x 170 mm  rood
21004 250 x 170 mm  geel

250 X 170 MM
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POLYZIP
ONTELBARE MOGELIJKHEDEN

320 X 230 MM

360 X 250 MM

34

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

21012 320 x 230 mm  blauw
21013 320 x 230 mm  groen
21011 320 x 230 mm  rood
21014 320 x 230 mm  geel

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

21022 360 x 250 mm  blauw
21023 360 x 250 mm  groen
21021 360 x 250 mm  rood
21024 360 x 250 mm  geel



POLYZIP
ONTELBARE MOGELIJKHEDEN

405 X 250 MM

485 X 340 MM

35

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

21032 405 x 250 mm  blauw
21033 405 x 250 mm  groen
21031 405 x 250 mm  rood
21034 405 x 250 mm  geel

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

21042 485 x 340 mm  blauw
21043 485 x 340 mm  groen
21041 485 x 340 mm  rood
21044 485 x 340 mm  geel
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POLYZIP – O
GLANSRIJK OPBERGEN IN ORDNERS EN SHOWMAPPEN

De opvallende Polyzip-O showtassen zijn oersterk 
en standaard voorzien van vier boorgaten. U kunt 
ze dus makkelijk opbergen in ordners en show-
mappen. Langs de hele zijkant is de Polyzip-O 
showtas voorzien van een kunststof gripprofiel met 
een solide metalen slider, zodat u hem snel en 
gemakkelijk kunt openen en sluiten. Polyzip-O 
showtassen zijn extra verstevigd aan de kant van 
de vier boorgaten. Ze geven glans aan de inhoud!

TOEPASSINGEN
U kunt Polyzip-O showtassen vullen met 
foto’s, prospectussen, prijslijsten, informatiebladen en 
documentatie.

MATERIAAL
De Polyzip-O is gemaakt van 125 micron dik Polyethyleen.

KENMERKEN 
Voorzien van 4 boorgaten. Formaat is intern.

BEDRUKKING
Grotere aantallen en bedrukkingen op aanvraag.

BESTELNR  FORMAAT

21050 320 x 220 mm

POLYZIP – O
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PINKBAG
DE VERPAKKING MET ANTI-STATISCHE EIGENSCHAPPEN

Antistatic bags bieden door het kwalitatief hoog- 
waardige, anti-statische materiaal een uitstekende 
bescherming tegen statische elektriciteit. 
Ze zijn met name geschikt voor de elektronische 
industrie. Uiteraard profiteert elk bedrijf dat 
anti-statische eisen aan de verpakking stelt van 
deze unieke verpakkingen. Antistatic bags zijn 
er in twee uitvoeringen: de PinkBag en de 
FaradayBag.

PINKBAG
De PinkBag is een verpakking van hoogwaardig 
anti-statisch polyethyleen. De uitgekiende gripslui-
ting staat garant voor een uitstekende afdichting, 
die ook na ontelbare malen openen en sluiten 
intact blijft. Het toegepaste materiaal voorkomt 
statische lading, maar biedt geen Faradaybescher-
ming. Als u die bescherming wel wilt, dan is voor u 
de FaradayBag de ideale oplossing.

TOEPASSINGEN
De PinkBag is ideaal voor het verpakken en beschermen 
van statisch gevoelige elektronische componenten in een 
niet-statische omgeving.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN
Materiaal: roze ingekleurd polyethyleen;
Dikte: 90 micron. Formaten zijn intern.

ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN
Oppervlakteweerstand: 10-12 OHM/SQ (din 100015/1).

BESTELNR  FORMAAT

16900 50  x 75  mm
16902 100 x 150  mm
16903 150  x 200  mm
16904 200  x 250  mm
16905 225  x 300  mm
16907 330  x 450  mm

PINKBAG

37



FARADAY
...ÉN FARADAY-BESCHERMING

FARADAYBAG
De FaradayBag is een hersluitbare verpakking in 
een gemetalliseerde, anti-statische uitvoering. 
De speciale samenstelling van het materiaal biedt 
optimale Faraday bescherming aan de binnen- 
én buitenkant van deze bijzondere verpakking. 
Toch blijft de inhoud dankzij het transparante 
materiaal goed zichtbaar. Ook de FaradayBag 
heeft een uitgekiende en onverslijtbare gripslui-
ting, die ook na ontelbare malen openen en sluiten 
zijn anti-statische eigenschappen behoudt.

TOEPASSINGEN
De FaradayBag is ideaal voor alle gevoelige elektronische 
componenten die Faraday bescherming vereisen.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN
Dikte: 80 micron; Lichttransmissie: 40% ± 5%
Treksterkte: MD 5800 psi. / TD 6600 psi
Inscheurweerstand: MD 2,5 lbs. / TD 2,0 lbs
Drukbelasting: 50 psi.; Puntbelasting: > 12 lbs

ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN
Capacitive Probe test; (EIA - Std 541 / appendix E-5 KV): 
< 20 Volt.
Static Decay FTMS 101 C.; Method 4046.1 (5000 Volt tot 
0 Volt): < 0,03 sec.
Oppervlakteweerstand (beide zijden): 10-12 OHM/SQ.
Formaten zijn intern.

BESTELNR  FORMAAT

16930 75  x 125 mm
16931 100 x 150 mm
16932 125 x 200 mm
16933 150 x 250 mm
16934 200 x 300 mm
16935 250 x 350 mm

FARADAYBAG
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BOUWPROTEC
OPTIMALE BESCHERMING VAN TECHNISCHE TEKENINGEN

De BouwProtechoes is dé uitkomst voor optimale 
bescherming van alle soorten bouwtekeningen en 
technische tekeningen. De unieke en hersluitbare 
hoezen voorkom en vergissingen als gevolg van 
beschadigde of onleesbare tekeningen. Hierdoor 
bespaart u aanzienlijk op reproductiekosten.  
De fraaie, ijzersterke, transparante polyethyleen 
hoes met een roestvrijstalen metalen slider is zo 
sterk dat de levensduur vrijwel onbeperkt is.

TOEPASSINGEN
De BouwProtechoes houdt onder alle weers-
omstandig heden en bij elk intensief gebruik alle soorten 
bouw tekeningen en technische tekeningen droog, schoon 
en in perfecte en originele staat.

MATERIAAL 
De Bouwprotechoezen zijn gemaakt van 75 micron dik 
LDPE.

KENMERKEN
Voorzien van goudkleurige rits en eindklemmen. 
Formaten zijn intern.

BEDRUKKING
Bedrukking is mogelijk. Vraag hiervoor geheel vrijblijvend 
een offerte op.

BESTELNR  FORMAAT

360022 485  x 680 mm
360020 700  x 1000 mm
360018 900  x 1250 mm
360016 1000 x 1000 mm
360021 1050 x 750 mm
360006 1000 x 1500 mm

BOUWPROTEC
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EUROBLISTER
ONVERWOESTBAAR EN ZEER HANDIG IN GEBRUIK

De Euroblister is een transparante verpakking  
die voor vele doeleinden gebruikt kan worden.  
Zeer handig in gebruik, omdat hij gemakkelijk te 
openen en te (her)sluiten is. De Euroblister is  
standaard voorzien van een Eurohole, waarmee  
hij overzichtelijk en opvallend kan worden  
opgehangen. De verpakking is in een groot aantal 
uiteenlopende formaten verkrijgbaar.

TOEPASSINGEN
De Euroblister wordt onder andere toegepast voor het 
verpakken van toebehoren van mobiele telefoons, zoals 
batterijen en opladers. Daarnaast is hij bijzonder handig 
voor het presenteren van bijvoorbeeld schroefjes en andere 
doe-het-zelf-artikelen. De Euroblister wordt dan ook veel-  
vuldig gesignaleerd in bouwmarkten en elektronicawinkels.

MATERIAAL
De Euroblisters zijn vervaardigd uit transparant PVC.

KENMERKEN
De Euroblisters zijn voorzien van een eurohole.  
Formaten van de blister worden als volgt beschreven: 
lengte x breedte x hoogte.

BEDRUKKING
Afwijkende formaten en uitvoering op aanvraag leverbaar.

BESTELNR  FORMAAT

1505 39 x 45 x 9 mm

1509 55 x 45 x 12 mm
1510 55 x 45 x 20 mm
1511 55 x 45 x 30 mm

1512 75 x 45 x 12 mm
1515 75 x 45 x 20 mm
1516 75 x 45 x 30 mm

EUROBLISTER
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EUROBLISTER
ONVERWOESTBAAR EN ZEER HANDIG IN GEBRUIK

(VERVOLG) EUROBLISTER BESTELNR  FORMAAT

1546 90  x 65  x 20 mm
1547 90  x 65  x 30  mm
1548 90  x 65  x 40 mm

1517 95  x 45  x 12 mm
1520 95  x 45  x 20 mm
1521 95  x 45  x 30 mm

1522 115  x 45  x 12 mm
1525 115  x 45  x 20 mm
1526 115  x 45  x 30 mm

1527 135  x 45  x 12 mm
1530 135  x 45  x 20 mm
1531 135  x 45  x 30 mm

1551 140  x 75  x 30 mm

1532 155  x 45  x 12 mm
1535 155  x 45  x 20 mm
1536 155  x 45  x 30 mm

1552 180  x 90  x 40 mm

1540 195  x 120 x 30 mm
1541 195  x 120 x 40 mm
1545 195 x 120 x 72 mm

1550 220 x 45 x 20 mm
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1532
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DOCUBAG
DE PERFECTE OPLOSSING VOOR VRACHTDOCUMENTEN

Docubagverpakkingen bieden een perfecte 
bescherming tegen vocht en ruwe behandelingen 
tijdens elk transport. Ze zijn gemaakt van hoog-
waardig polyethyleen en uiteraard zelfklevend voor 
een perfecte permanente hechting op elke 
ondergrond. Vullen en verzegelen gaat feilloos en 
snel. U kunt de Docubag ook door ons laten 
bedrukken.

TOEPASSINGEN
Docubag is de ideale paklijst/ documenthouder 
en biedt maximale bescherming tijdens de verzending 
van vrachtbrieven, paklijsten, facturen, garantiebewijzen 
en instructies.

MATERIAAL
De Docubag zelf is gemaakt van 50 micron Polyethyleen.

KENMERKEN
Voorzien van een papieren schutvel aan de achterkant.
Formaten zijn intern.

BEDRUKKING
Afwijkende formaten en uitvoeringen op aanvraag 
leverbaar. 

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

401 120 x 83 mm
402 130 x 105 mm
403 162 x 114 mm
404 220 x 110 mm
405 220 x 162 mm
408 240 x 192 mm  hersluitbare klep
406 310 x 220 mm

DOCUBAG

404



DOCUBAG
DE PERFECTE OPLOSSING VOOR VRACHTDOCUMENTEN

DOCUBAG PRINT 
‘DOCUMENTS ENCLOSED’

DOCUBAG PRINT ‘PACKING LIST’

DOCUBAG BIO 
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BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

413 162 x 114 mm  print ‘Documents Enclosed’
414 220 x 110 mm  print ‘Documents Enclosed’
415  220 x 162 mm  print ‘Documents Enclosed’

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

423 162 x 114 mm  print ‘Packing List’
424 220 x 110 mm  print ‘Packing List’
425 220 x 162 mm  print ‘Packing List’

BESTELNR  FORMAAT 

434 220 x 120 mm
435 220 x 170 mm
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414

424

435



TRANSCASE
ZELFKLEVENDE ETUIS EN DRIEHOEKEN DIE EXTRA AANDACHT VRAGEN

De zelfklevende TransCase etuis en driehoeken 
beschikken over een zelfklevende achterzijde 
waardoor ze perfect in bijvoorbeeld mappen 
kunnen worden bevestigd. Ze zijn gemaakt van 
transparant pvc. Op de achterzijde van de etuis en 
driehoeken zit een schutvel, dat u eenvoudig en 
snel kunt verwijderen. Daarna plakt u het etui of 
de driehoek direct op elke gewenste ondergrond, 
zoals karton, kunststof, glas of metaal.

TOEPASSINGEN
In TransCase etuis en driehoeken stopt u moeiteloos een 
visitekaartje, een prijslijst, een cd, een premium, folders, 
documentatie, presentatiebladen of een catalogus.

MATERIAAL
Transparant PVC.

KENMERKEN
Voorzien van een papieren schutvel op de achterzijde.
Formaten zijn intern.

BEDRUKKING
Vraag een van onze collega’s geheel vrijblijvend naar de 
mogelijkheden.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

500 60 x 90 mm visitekaartje
501 90 x 60 mm visitekaartje
  
510 80 x 105 mm kaart A7
511 110 x 150 mm kaart A6
512 160 x 210 mm kaart A5
  
520 80 x 80 mm plakhoek
521 140 x 140 mm plakhoek
  
531 130 x 130 mm CD-formaat

TRANSCASE
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SAFETYBAG INDUSTRIAL
VEILIG OPBERGEN VAN WAARDEVOLLE SPULLEN

Nadat uw waardevolle spullen in de Safetybag zijn 
geplaatst, kunt u deze eenvoudig hermetisch 
afsluiten. Door het sluiten van de zekerheidsslui-
ting is de inhoud veilig verpakt. Het is niet mogelijk 
de Safetybag open te maken zonder hierbij 
zichtbare sporen achter te laten. De Safetybag is 
uitgevoerd met een gegarandeerde vloeistofdichte 
veiligheidssluiting.

TOEPASSINGEN
De Safetybag is gemaakt van stevig transparant  
polye thyleen en houdt vloeistof binnen en buiten. De 
Safetybag gevuld met geld of andere waardevolle spullen  
is eenvoudig te sluiten door middel van het verwijderen  
van de afdekstrip. Zeer veilig, geschikt voor waardevolle 
documenten, geld en andere kostbaarheden, Stevig 
materiaal, Eenvoudig voorraadbeheer. Safetybags kunnen 
in diverse uitvoeringen en formaten worden geleverd.

MATERIAAL
De Safetybag Industrial is gemaakt van 70 micron dik 
Polyethyleen.

SLUITING 
Klepsluiting met afdekstrip voor een vloeistofdichte 
afsluiting (BAM-Zulassung). Formaten zijn extern.

BEDRUKKING
Standaard voorzien van unieke barcode en nummering. 
Afwijkende formaten en bedrukkingen offreren wij graag 
op aanvraag.

BESTELNR  FORMAAT

 460904 165 x 275 mm   
 460907 255 x 385 mm

SAFETYBAG INDUSTRIAL
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PROMOTIONELE VERPAKKINGEN
OPVALLEND EN VERRASSEND



Opvallend en onderscheidend. De 
promotionele verpakkingen van DaklaPack 
bieden u precies wat u ervan verwacht. 
opvallend in kleur en vormgeving, 
betrouwbaar in kwaliteit. Zo bereikt u de 
hoogst mogelijke attentiewaarde, wat uw 
promotionele actie een maximaal respons 
oplevert. U kunt het zo gek niet bedenken of 
DaklaPack heeft een verpakking die bij uw 
idee past. Alle (afwijkende) formaten, alle 
vormen van bedrukking en alle kleuren van 
de regenboog zijn mogelijk. Wij denken graag 
met u mee bij het creëren van opvallende 
promoties!



BAGGIES
OPVALLEND VROLIJKE OF STRAKKE DRAAGTASSEN

Of u nu een vrolijk opvallende of strakke draagtas 
wilt: met ons kunt u alle kanten op. U kunt kiezen 
uit een uni- of printvariant. Met de ruime keuze  
in draagtassen beschikt u over uiteenlopende  
promotionele mogelijkheden. Onze Baggies zijn  
op aanvraag naar wens te bedrukken met uw logo, 
telefoonnummer, internetadres of bijvoorbeeld 
slogan. Ook andere formaten, kleuren en kwalitei-
ten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

TOEPASSINGEN
U kunt de Baggies uitreiken bij promotionele acties,  
op beursstands (informatiemateriaal), tijdens voor-
lichtingsbijeenkomsten en persconferenties, in winkels  
en supermarkten, etcetera.

MATERIAAL
De draagtassen zijn gemaakt van 50 micron dik Polyethyleen.

KENMERKEN
Voorzien van een bodemvouw en uitgestanst handvat.

BEDRUKKING
De Baggies kunnen worden bedrukt. Vraag hiervoor geheel 
vrijblijvend een offerte aan bij een van onze collega’s.

48

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

461645 380 x 440 mm  print bloemen
461650 380 x 440 mm  print strepen
461651 400 x 440 mm  rood & groen print strik

BAGGIES PRINT 
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BAGGIES
OPVALLEND VROLIJKE OF STRAKKE DRAAGTASSEN

BAGGIES KLEUR

BAGGIES UNIE   

HEMD-
DRAAGTASSEN

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

461642 380 x 440 mm  roze
461643 380 x 440 mm  geel
461646 380 x 440 mm  oranje
461647 380 x 440 mm  paars
461648 380 x 440 mm  groen
461649 380 x 440 mm  blauw

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

463911 220 x 300 mm  wit
463912 370 x 440 mm wit 
463913 450 x 510 mm  wit
463914 600 x 510 mm  wit
463915 370 x 440 mm  transparant
463916 450 x 510 mm  transparant
463917 370 x 440 mm  zwart
463918 450 x 510 mm  zwart 

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

463919 270 + 120 x 480 mm  wit
463920 300 + 180 x 580 mm wit
463921 500 + 150 x 850 mm  wit



GLOSSYBAGS
VOOR  BIJZONDERE EN PERSOONLIJKE GESCHENKEN

Wilt u een stevige, luxueuze en stijlvolle draagtas 
voor een speciale en bijzondere gelegenheid?  
Dan zijn de Glossy bags de perfecte oplossing. 
Onze Glossy draagtassen zijn van hoogwaardige 
kwaliteit en zeer solide. Tevens zijn ze in kleine en 
grote formaten leverbaar, al vanaf 10 stuks.  

TOEPASSINGEN
De Glossy bags zijn uitermate geschikt voor  bijzondere en 
persoonlijke geschenken. Met een Glossy draagtas geeft u 
uw geschenk een extra luxe uitstraling. Ideaal voor kleding 
winkels, schoenen winkels en bijvoorbeeld sieraden 
winkels en juweliers. 

MATERIAAL
De Glossy bags  zijn standaard verkrijgbaar in twee kleuren 
en zijn voorzien van een handvat van gedraaid koord. 

KENMERKEN
De Glossy Bags zijn voorzien van een zijvouw en een 
verstevigde bovenzijde.
De maten van de Glossy bags  worden als volgt gemeten: 
breedte x hoogte + zijvouw in mm. 

BESTELNR  FORMAAT / OMSCHRIJVING

491200 140x140 mm + 70 mm zijvouw - wit
491220 140x140 mm + 70 mm zijvouw - zwart

491201 160 x 250 mm + 80 mm zijvouw - wit
491221 160 x 250 mm + 80 mm zijvouw - zwart
  
491203 320 x 400 mm + 130 mm zijvouw - wit
491223 320 x 400 mm + 130 mm zijvouw - zwart
  
491207 600 x 445 mm + 140 mm zijvouw - wit
491227 600 x 445 mm + 140 mm zijvouw - zwart

GLOSSYBAGS
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AWESOME BAGS
OPVALLEND EN VROLIJK

De vrolijke, maar eenvoudig en stijlvolle, kleuren 
van de Awesome Bags zorgen ervoor dat iedere 
gelegenheid een klein feestje wordt. U kunt alle 
kanten op met de frisse kleuren van de Awesome 
Draagtassen.  Dit maakt de Awesome Bags zeer 
geschikt als visitekaartje voor uw producten, 
diensten, naamsbekendheid, incidentele  
promoties, en nog vele andere mogelijkheden. 

TOEPASSINGEN
U kunt de Awesome Draagtassen uitreiken bij 
bijvoorbeeld promotionele acties, op beursstands (infor- 
matiemateriaal), tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en 
persconferenties, als een relatiegeschenk, enzovoort. Door 
hun vrolijke en fleurige karakter zijn de Awesome Bags 
ook zeer goed te gebruiken voor (kinder) kleding winkels.

MATERIAAL
Deze papieren draagtassen zijn standaard verkrijgbaar 
in vijf standaard kleuren en zijn voorzien van een handvat 
van gedraaid papier. 

KENMERKEN 
De Awesome Bags zijn voorzien van een zijvouw.
De maten van de Awesomebags worden als volgt gemeten: 
breedte x hoogte + zijvouw in mm. 

BESTELNR  FORMAAT / OMSCHRIJVING

491321 250 x 240 mm + 110 mm zijvouw - blauw
491309 250 x 240 mm + 110 mm zijvouw - groen
491315 250 x 240 mm + 110 mm zijvouw - oranje
491348 250 x 240 mm + 110 mm zijvouw - roze
491335 250 x 240 mm + 110 mm zijvouw - rood

491324 420 x 370 mm + 130 mm zijvouw - blauw
491312 420 x 370 mm + 130 mm zijvouw - groen
491318 420 x 370 mm + 130 mm zijvouw - oranje
491351 420 x 370 mm + 130 mm zijvouw - roze
491338 420 x 370 mm + 130 mm zijvouw - rood

AWESOME BAGS





DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

BNN 
TAILOR MADE
In samenwerking met BNN hebben wij papieren draagtassen 
mogen produceren voor een groot evenement. Deze tassen zijn 
bedrukt in flexodruk op waterbasis. Dit is niet belastend voor 
het milieu!

We kunnen uw papieren én kunststof draagtassen op diverse 
manieren bedrukken. Zo maken we gebruik van 
flexobedrukking, zeefdruk, hotfoilbedrukking en 
silkscreenbedrukking. Door het bedrukken van uw draagtas 
maakt u uw draagtas nóg unieker en daarmee 
attentiewaardeverhogend.



KRAFT PAPER CARRIER BAG
EEN DRAAGTAS VOOR IEDEREEN 

De Kraft Paper Carrier Bags zorgen ervoor dat  
uw producten op een natuurlijk uitziende manier 
kunnen worden verpakt. Of u nu op zoek bent naar 
een draagtas voor een promotionele gelegenheid 
of naar een eigentijdse tas, u kunt alle kanten op 
met de altijd passende kleuren van de Kraft Paper 
draagtassen. Met een Kraft Paper Carrier Bag 
kunt u uw product of bedrijf op een verfijnde 
manier onder de aandacht brengen bij het gehele 
publiek. 

TOEPASSINGEN
De Kraft Paper Carrier draagtassen lenen zich uitstekend 
voor het uitreiken van bijvoorbeeld promotionele acties, op 
beursstands (informatiemateriaal), tijdens voorlichtingsbij-
eenkomsten en persconferenties, als een relatiegeschenk, 
in winkels etc. 
 
MATERIAAL
De Kraft Paper Carrier Bags zijn standaard in de kleuren 
zwart, donkerblauw, zilver, wit en kraft bruin verkrijgbaar 
met een handvat van gedraaid papier. Standaard verkrijg-
baar in vier formaten. 

KENMERKEN 
De Kraft Paper Carrier Bags zijn voorzien van een zijvouw. 
De maten van de Kraft Paper Carrier Bags worden als volgt 
gemeten: breedte x hoogte + zijvouw in mm. 

BESTELNR  FORMAAT / OMSCHRIJVING KLEUR

491108 180 x 250 mm + 80 mm zijvouw bruin
491117 180 x 250 mm + 80 mm zijvouw wit 
491125 180 x 250 mm + 80 mm zijvouw zilver
491131 180 x 250 mm + 80 mm zijvouw blauw
491137 180 x 250 mm + 80 mm zijvouw zwart

180 X 250 MM
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KRAFT PAPER CARRIER BAG
EEN DRAAGTAS VOOR IEDEREEN

230 X 320 MM

320 X 425 MM

540 X 500 MM

BESTELNR  FORMAAT / OMSCHRIJVING KLEUR

491109 230 x 320 mm + 100 mm zijvouw bruin
491118 230 x 320 mm + 100 mm zijvouw wit
491126 230 x 320 mm + 100 mm zijvouw zilver
491132 230 x 320 mm + 100 mm zijvouw blauw
491138 230 x 320 mm + 100 mm zijvouw zwart

BESTELNR  FORMAAT / OMSCHRIJVING KLEUR

491111 320 x 425 mm + 130 mm zijvouw bruin
491120 320 x 425 mm + 130 mm zijvouw wit
491127 320 x 425 mm + 130 mm zijvouw zilver
491133 320 x 425 mm + 130 mm zijvouw blauw
491139 320 x 425 mm + 130 mm zijvouw zwart

BESTELNR  FORMAAT / OMSCHRIJVING KLEUR

491115 540 x 500 mm + 140 mm zijvouw bruin
491123 540 x 500 mm + 140 mm zijvouw wit
491130 540 x 500 mm + 140 mm zijvouw  zilver
491136 540 x 500 mm + 140 mm zijvouw  blauw
491142 540 x 500 mm + 140 mm zijvouw zwart



WINE BAG
SOLIDE EN HANDZAAM

De Paper Wine Bag zijn gemaakt van duurzaam 
kraft papier. Samen met de handvatten hebben 
deze papieren draagtassen een natuurlijke en 
charmante uitstraling. Door het hoge smalle 
formaat van deze wijn draagtas staat uw fles stevig 
en voorkomt u omvallen.  

TOEPASSINGEN
De Paper Wine Bag kan gebruikt worden in winkels, 
maar ook prima door particulieren. Door de lage afname 
hoeveelheid is deze wijn draagtas ideaal geschikt om uw 
mooie fles als cadeau weg te geven.

KENMERKEN 
De Paper Wine Bag is van 120 grams kraft papier gemaakt.

BESTELNR  FORMAAT / OMSCHRIJVING KLEUR

491400 150 x 395 mm + 80 mm zijvouw zwart

WINE BAG
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FLASHBAG
EEN LUXE GESCHENK MET HOGE ATTENTIEWAARDE

De FlashBag is een schitterende geschenkver-
pakking, letterlijk en figuurlijk. Een geschenk  
op zich. Hij straalt luxe uit en accentueert op 
spectaculaire wijze de hoge attentiewaarde.  
De FlashBag is standaard verkrijgbaar in twee 
formaten en in acht spetterende kleuren.  
Hij is voorzien van een handige gripsluiting en  
een uitgestanst handvat. De zilverkleurige achter- 
en binnenzijde is met behulp van lasertechniek 
holografisch bewerkt. Dat geeft in combinatie  
met de transparante, ingekleurde folie aan de 
voorzijde verrassende lichteffecten.

TOEPASSINGEN
De FlashBag is zeer geschikt als verpakking  
voor cosmetica en andere luxe bodycareproducten.  
Maar met elke andere inhoud bereikt u eveneens een 
ongekend hoge attentiewaarde.

MATERIAAL
Dikte voorzijde: 130 micron.
Dikte achterzijde: 130 micron.

KENMERKEN 
Breedte intern resp. 130 en 195 mm.
Hoogte intern tot de grip resp. 180 en 210 mm.
Formaten zijn extern.

BEDRUKKING
De Flashbag kan al vanaf 100 stuks in één kleur worden 
bedrukt. 

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

 810 145 x 240 mm   limoengroen
 811 145 x 240 mm   ijsblauw
 812 145 x 240 mm sinasoranje
 813 145 x 240 mm zandbeige
 814 145 x 240 mm   transparant
 815 145 x 240 mm   cerise

850 210 x 310 mm  appelgroen
851 210 x 310 mm   staalblauw
852 210 x 310 mm  koperbruin
853 210 x 310 mm  citroengeel
854 210 x 310 mm  transparant
855 210 x 310 mm cerise

FLASHBAG





Een draagtas met uw logo of promotionele uiting? Met de 
diverse soorten papieren en kunststof draagtassen in ons 
assortiment is het allemaal mogelijk! De papieren draagtassen 
zijn in vier uitvoeringen verkrijgbaar: gekleurde papieren 
draagtassen, kraft papier draagtassen, wijn draagtassen en 
onze luxe gecoate draagtassen. De papieren draagtassen zijn 
van hoogwaardige kwaliteit papier en voorzien van een zijvouw. 
Tevens hebben wij een zeer kleurrijk assortiment plastic 
draagtassen. 

We kunnen uw papieren én kunststof draagtassen op diverse 
manieren bedrukken. Zo maken we gebruik van 
flexobedrukking, zeefdruk, hotfoilbedrukking en 
silkscreenbedrukking. Door het bedrukken van uw draagtas 
maakt u uw draagtas nóg unieker en daarmee 
attentiewaardeverhogend. 

ELIZA WAS HERE 
TAILOR MADE

DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM



MAGNO GIFTBOX
LUXE MAGNEET GIFTBOX

Deze fraai uitgevoerde magneetbox is een lust 
voor het oog. De matzilveren uitvoering garandeert 
een luxe uitstraling waarmee u voor de dag kunt 
komen! Deze hoge kwaliteit cadeaudoos is volledig 
hersluitbaar en dankzij de handige magnetische 
sluiting vele malen opnieuw te gebruiken.  
De binnenzijde is uiterst solide uitgevoerd, 
waardoor de inhoud optimaal wordt beschermd. 
De luxe magneetbox is standaard uit voorraad 
leverbaar en is in de formaten met een hoogte van 
20 mm brievenbusgeschikt.

TOEPASSINGEN
De luxe cadeaudoos is uitermate geschikt voor het 
verzenden van kostbare artikelen zoals sieraden en andere 
waardevolle kleinoden. Deze kostbaarheden krijgen niet 
alleen de verpakking die ze verdienen; ze worden ook nog 
eens optimaal beschermd. 

KENMERKEN
Matzilver gelamineerde hersluitbare magneetbox.
Voorzien van 2 magneten en verstevigde opstaande rand.

BEDRUKKING
De Magno Giftbox kan bedrukt worden. Neem voor meer 
informatie over de bedrukking van deze magneetbox 
contact op met een van onze collega’s.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

130050 220 x 170 x 20 mm  brievenbusgeschikt
130060 220 x 170 x 60 mm

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

130070 320 x 230 x 20 mm brievenbusgeschikt
130080 320 x 230 x 60 mm

A5/C5

A4/C4
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SNAZZYCOOLER
COOLE COOLER

De SnazzyCooler is de succesvolle SnazzyBubbel 
in ‘flesvorm’. Hij houdt vloeistoffen koud of juist 
warm. De verpakking beschermt de inhoud en 
heeft een aantrekkelijke uitstraling, waardoor hij 
uitstekend geschikt is als cadeauverpakking voor 
allerlei dranken. De SnazzyCooler kan in kleine 
oplagen in één of twee kleuren worden bedrukt en 
is leverbaar in drie verschillende formaten.

TOEPASSINGEN
De SnazzyCooler is uitstekend geschikt als verrassende 
verpakking voor een relatiegeschenk. Stelt u zich voor dat 
u uw trouwe relaties of veelbelovende prospects verblijdt 
met bijvoorbeeld een koel flesje champagne!

MATERIAAL
Bubbelfolie.

KENMERKEN
Uitgestanst handvat.

BEDRUKKING
Het bedrukken van de SnazzyCooler is mogelijk. 
Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een offerte op bij een 
van onze medewerkers.

BESTELNR  INHOUD

420301 0,5  liter
420302 0,75 liter
420303 1,5 liter

SNAZZYCOOLER





DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

Speciaal voor onze klant hebben wij deze anti-stress Magno 
Giftbox geproduceerd. Leidt u aan stress? Deze box zorgt dat u 
weer helemaal tot rust komt. 

De Magno Giftbox is voorzien van een CD met rustgevende 
muziek, thee en boekje voor ontspanning. Door de houtlook op 
de Magno Giftbox komt u al in de stemming. De antistress 
Magno Giftbox is gebaseerd op onze standaard Magno Giftbox. 

Onze standaard Magno Giftboxen zijn in zowel A4 als in A5 
voorradig en kunnen zelfs door de brievenbus. Hiervoor zijn ze 
ook optimaal te gebruiken als mooie verzendverpakking voor 
bijvoorbeeld kleding. Zoals u ziet kunnen wij de Magno Giftbox 
in elke gewenste formaat en design produceren. Denk 
bijvoorbeeld aan chique bekleed met suède.. 

MAGNO GIFTBOX 
TAILOR MADE



GELAMINEERDE VERPAKKINGEN
HOGE BARRIÈRE-EIGENSCHAPPEN



Laminated packaging van DaklaPack zijn 
hoogwaardige gelamineerde verpakkingen 
die voldoen aan uw speciale eisen. Daarbij 
kan het gaan om voedings- en 
genotsmiddelen, alsmede farmaceutische 
producten. Daarnaast worden de laminated 
packaging van DaklaPack vaak toegepast in 
laboratoria, onder andere voor het 
verpakken van productmonsters en andere 
stoffen en preparaten. De gelamineerde 
verpakkingen zijn dus met name geschikt 
voor producten die aan bewaring en gebruik 
hoge eisen stellen. Ze zijn dan ook gemaakt 
van hoogwaardige materialen met 
uitstekende barrière-eigenschappen  
die de inhoud juist beschermen.



SEEDBAG
GOED BESCHERMD TEGEN INVLOEDEN VAN BUITENAF

Als u producten wilt verpakken die tegen invloeden 
van buitenaf beschermd moeten worden, zijn de 
SeedBags daarvoor uitermate geschikt. 
De verpakking is bedoeld voor éénmalig gebruik. 
Zodra ze zijn gevuld, kunnen de SeedBags door 
middel van een sealmachine gesloten. De papieren 
buitenzijde geeft aan de verpakking een natuurlijke 
‘touch’. 

TOEPASSINGEN
SeedBags zijn zeer geschikt voor het verpakken 
van zaden.

MATERIAAL
Papier / Aluminium / Polyethyleen.

KENMERKEN
Opening aan de korte zijde. Formaten zijn intern.
Formaten zijn: breedte x hoogte (A x B).

BEDRUKKING
De SeedBags kunnen worden bedrukt. 
Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een offerte op.

BESTELNR  FORMAAT 

420200 80 x 125 + 5 mm flap
420220 110 x 165 + 5 mm flap
420240 150 x 235 + 5 mm flap  

SEEDBAG
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LAMI POUCH
STAZAK OM ZELF TE SEALEN

Lami Pouches zijn bij uitstek geschikt voor 
vloeistoffen, die aan de bewaring en het gebruik 
bijzondere eisen stellen. Doordat deze zak geen 
gripsluiting of draaidop heeft kan u hem zelf 
afvullen en sealen. Door de vloeistoffen in een 
stazak te verpakken kan enorm veel ruimte 
bespaard worden. Ze zijn vervaardigd uit speciaal 
materiaal met bijzonder goede barrière-eigen-
schappen tegen waterdamp en zuurstof. Door de 
ronde binnenbodem kunnen de verpakkingen 
rechtop staan. Te bedrukken in 1 kleur vanaf 100 
stuks. Wij kunnen het afvullen ook voor u doen. 
Vraag naar de mogelijkheden voor kleine en grote 
aantallen in eigen huis af te vullen.

TOEPASSING
Lami Pouches zijn uitermate geschikt voor de verpakking 
van producten die extra bescherming nodig hebben. 
Denkt u daarbij aan voedings- en genotmiddelen en allerlei 
farmaceutische producten. Ook in laboratoria worden 
ze vaak toegepast, onder andere voor het verpakken van 
grondmonsters en andere stoffen en preparaten.

MATERIAAL TRANSPARANTE UITVOERING
PET/ NY / LDPE

MATERIAAL ALUMINIUM UITVOERING
PET/ ALU/ NY / LDPE

KENMERKEN
Voorzien van bodemvouw en opening zonder sluiting.
Formaten zijn: breedte x hoogte tot de sluiting + bodem
(A x B + C) 

BESTELNR  FORMAAT  OMSCHRIJVING

481124 80  x 100 + 25 mm 50  ml
481125 90  x 145 + 30 mm 100 ml
481126 105  x 165 + 30 mm 250 ml
481127 110  x 180 + 30 mm 330 ml
481128 120  x 205 + 35 mm 500 ml
481129 165  x 230 + 50  mm  1000 ml

TRANSPARANT
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LAMI POUCH
STAZAK OM ZELF TE SEALEN

ALUMINIUM

ALUMINIUM MET VENTIEL
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BESTELNR  FORMAAT  OMSCHRIJVING

481116 80  x 100 + 25 mm 50  ml
481117 90  x 145 + 30 mm 100 ml
481118 105  x 165 + 30 mm 250 ml
481119 110  x 180 + 30 mm 330 ml
481120 120  x 205 + 35 mm 500 ml
481121 165  x 230 + 50  mm  1000 ml

BESTELNR  FORMAAT  OMSCHRIJVING

481116v 80  x 100 + 25 mm 50  ml
481117v 90  x 145 + 30 mm 100 ml
481118v 105  x 165 + 30 mm 250 ml
481119v 110  x 180 + 30 mm 330 ml
481120v 120  x 205 + 35 mm 500 ml
481121v 165  x 230 + 50  mm  1000 ml



LAMIZIP
ONBEPERKT OPENEN EN SLUITEN EN TOCH GOED BEWAARD

Lamizips zijn bij uitstek geschikt voor producten 
die aan de bewaring en het gebruik bijzondere 
eisen stellen. Ze zijn dan ook vervaardigd uit 
speciaal materiaal met bijzonder goede barrière-
eigenschappen tegen waterdamp en zuurstof. 
Daarnaast kunt u ze onbeperkt openen en sluiten. 
Lamizips zijn verkrijgbaar in transparante en 
aluminium uitvoering. Door de ronde bodem 
kunnen de verpakkingen rechtop staan.

TOEPASSINGEN
Lamizips zijn uitermate geschikt voor het verpakken 
van producten die extra bescherming nodig hebben. 
Denkt u daarbij aan voedings- en genotmiddelen en allerlei 
farmaceutische producten. Ook in laboratoria worden ze 
vaak toegepast, onder andere voor het verpakken van 
grondmonsters en andere stoffen en preparaten.

MATERIAAL TRANSPARANTE UITVOERING
PET / LDPE

MATERIAAL ALUMINIUM UITVOERING
PET / ALU / LDPE

KENMERKEN
Voorzien van bodemvouw en gripsluiting.
Formaten zijn: breedte x hoogte tot de sluiting + header  
+ bodem (A x B + C + D)

BESTELNR  FORMAAT  OMSCHRIJVING

330 95 x 120 + 30 + 25 mm   150 ml
301 100 x 165 + 30 + 30 mm   250 ml
331 120 x 175 + 30 + 35 mm 400 ml
302 140 x 200 + 30 + 40 mm 700 ml
332 160 x 235 + 30 + 45 mm 1000 ml
336 185 x 260 + 30 + 55 mm 1750 ml
337 205 x 285 + 30 + 60 mm 2250 ml
338 220 x 300 + 30 + 65 mm 3000 ml
339 300 x 420 + 30 + 75 mm 7500 ml 
     + handvat
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TRANSPARANT
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DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

Kébol is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het importeren en 
wereldwijd exporteren van bloembollen. Om op te kunnen vallen in 
de markt was Kébol op zoek naar een luxere verpakking met meer 
uitstraling. DaklaPack heeft daarom de stand-up pouch 
aangeboden; een verpakking bestaande uit verschillende lagen. 
Doordat de zak uit meerdere lagen is opgebouwd, welke op elkaar 
worden gelamineerd, kan de bedrukking tussen de lagen worden 
ingesloten. Op deze manier kan de bedrukking na printen niet meer 
beschadigen of vervagen, waardoor de bedrukking scherp en 
helder blijft. De stand-up pouch onderscheidt zich van de standaard 
bloembolverpakking doordat deze rechtop kan staan. Hierdoor kan 
het product op een andere manier gepresenteerd worden, op een 
wellicht prominentere plek in de winkel. 

Bij het maken van deze verpakking is ervoor gekozen om de pouch 
te voorzien van een eurohole. De retailer heeft hierdoor 
verschillende opties voor het presenteren en de indeling van het 
schap, waardoor het product gemakkelijker wordt opgenomen in 
een assortiment. Bij het verpakken van bloembollen is het 
belangrijk dat de bloembollen kunnen ademen in de verpakking. 
Dit om schimmel te voorkomen. In de pouches zijn daarom 7 
ontluchtingsgaten aangebracht.

KÉBOL
TAILOR MADE



LAMIZIP
ONBEPERKT OPENEN EN SLUITEN EN TOCH GOED BEWAARD
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ALUMINIUM

ALUMINIUM MET VENTIEL

BESTELNR  FORMAAT        OMSCHRIJVING

350 95 x 120 + 30 + 25 mm   150 ml
351 100 x 165 + 30 + 30 mm   250 ml
352 120 x 175 + 30 + 35 mm 400 ml
353 140 x 200 + 30 + 40 mm 700 ml
354 160 x 235 + 30 + 45 mm 1000 ml
355 185 x 260 + 30 + 55 mm 1750 ml
356 205 x 285 + 30 + 60 mm 2250 ml
357 220 x 300 + 30 + 65 mm 3000 ml
358 300 x 420 + 30 + 75 mm 7500 ml 
     + handvat

BESTELNR  FORMAAT       OMSCHRIJVING

350v 95 x 120 + 30 + 25 mm   150 ml
351v 100 x 165 + 30 + 30 mm   250 ml
352v 120 x 175 + 30 + 35 mm 400 ml
353v 140 x 200 + 30 + 40 mm 700 ml
354v 160 x 235 + 30 + 45 mm 1000 ml
355v 185 x 260 + 30 + 55 mm 1750 ml
356v 205 x 285 + 30 + 60 mm 2250 ml
357v 220 x 300 + 30 + 65 mm 3000 ml
358v 300 x 420 + 30 + 75 mm 7500 ml 
     + handvat
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LAMIZIP FROSTED
STAND UP POUCH MET EEN MATTE AFWERKING

Vanwege het succes van onze bekende Lamizip 
zijn we gestart met een nieuwe lijn: Lamizip 
Frosted. Deze Lamizip Frosted stand-up pouches 
zijn voorzien van een matte afwerking, wat de 
zakken een luxe uitstraling geeft. Ze zijn geschikt 
voor het verpakken van zowel natte als droge 
producten, alsmede van producten die een hoge 
barrière-eigenschap nodig hebben. Deze zijn 
gemaakt van een combinatie van materialen voor 
maximale bescherming tegen vocht, lucht en licht. 
Daarnaast zijn ze voorzien van een gripsluiting, 
welke veelvuldig geopend en gesloten kunnen 
worden. De pouches zijn voorzien van een ronde 
bodem, zodat de verpakking goed kan staan: 
ideaal voor een retailpresentatie. 

TOEPASSINGEN 
Lamizip pouches are ideally suited for food contents wet or 
dry. Pharmaceutical products, biological samples, or for 
grow in the bag compost and seed products.

MATERIAAL 
MattBopp / LDPE

KENMERKEN
Voorzien van bodemvouw en gripsluiting.
Formaten zijn: breedte x hoogte tot de sluiting + header  
+ bodem (A x B + C + D)

BEDRUKKING
De Lamizip Frosted is al in één kleur te bedrukken vanaf 
100 stuks. Meerdere kleuren en uitvoeringen ook mogelijk.

BESTELNR  FORMAAT

670 95  x 120 + 25 + 30 mm
671 100 x 165 + 30 + 30 mm
672 120  x 180 + 35 + 30 mm
673 140  x 205 + 40 + 30 mm
674 160 x 235 + 45 + 30 mm
675 180 x 260 + 55 + 30 mm

LAMIZIP FROSTED
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DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

In samenwerking met een vooraanstaande fabrikant van 
instant voedingsproducten heeft DaklaPack een stazak 
ontwikkeld voor de wereld van buitensport- en 
survivalactiviteiten. De stazak kan gevuld worden met van te 
voren gedroogd vers voedsel. De avonturier kan in deze  stazak 
zijn maaltijd klaarmaken door enkel water toe te voegen. De 
stazak is afgestemd op de speciale toepassing van zogenaamd 
‘Adventure food’.

Het bedrijf Adventurefood is gespecialiseerd in 
instantmaaltijden voor de outdoor en adventure branche. 
Hiervoor heeft DaklaPack een speciale verpakking 
geproduceerd. De verpakking is geschikt om maaltijden in 
klaar te maken, welke direct geconsumeerd kunnen worden. 
Een gedeelte van de maaltijden wordt bereid met kokend water. 
Deze verpakking is door de speciale samenstelling bestand 
tegen kokend water. De stazakken zijn beschikbaar in een- en 
tweepersoonsporties.

ADVENTURE FOOD
TAILOR MADE
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LAMIZIP COLOUR
FOOD EN NON-FOOD VERPAKKEN MET EEN KLEURRIJKE TWIST

Onze Lamizip Colour is een verpakking die uiter-   
mate geschikt is voor het verpakken van zowel food 
als non-food producten. De pouches zijn gemaakt 
van een hoge kwaliteit speciale laminaat folie met 
hoge barrière eigenschappen. Het gebruikte 
laminaat is geschikt voor producten die aan de 
bewaring en het gebruik bijzondere eisen stellen. 
Wij hebben de stazakken uitgevoerd in 4 chique 
(matte) uitvoeringen. Doordat de zak een hersluit-
bare gripsluiting heeft, is deze ook geschikt om de 
inhoud weer af te sluiten. De Lamizip Colour kan 
door middel van een seal of verzegeling extra 
gesloten worden zodat u uw product verzegeld en 
100% gesloten wordt. De zak kan door zijn speciale 
bodem zelfstandig staan.

TOEPASSINGEN 
Naast dat de Lamizip Colour geschikt is voor het 
verpakken van food en non-food producten die hoge 
barriere-eigenschappen vereisen is de stazak ook 
uitermate geschikt als promotionele verpakking. 
Zet hem bijvoorbeeld in om uw kleine (woon) accessoires  
in te verpakken.

MATERIAAL 
PET / ALU / LDPE

KENMERKEN
Voorzien van bodemvouw en gripsluiting.
Formaten zijn: breedte x hoogte tot de sluiting + header  
+ bodem (A x B + C + D)

BEDRUKKING
De Lamizip Colour is in één kleur al te bedrukken vanaf 
100 stuks. Meerdere kleuren en uitvoeringen ook mogelijk.

BESTELNR  FORMAAT               OMSCHRIJVING

822 120 x 180 + 30 + 35 mm  zwart mat
832 120 x 180 + 30 + 35 mm  goud mat
842 120 x 180 + 30 + 35 mm  zilver mat
862 120 x 180 + 30 + 35 mm  wit mat

120 X 180 MM

A

B

D

C
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LAMIZIP COLOUR
FOOD EN NON-FOOD VERPAKKEN MET EEN KLEURRIJKE TWIST

160 X 235 MM

185 X 265 MM

BESTELNR  FORMAAT               OMSCHRIJVING

824 160 x 235 + 30 + 45 mm  zwart mat
834 160 x 235 + 30 + 45 mm  goud mat
844 160 x 235 + 30 + 45 mm  zilver mat
864 160 x 235 + 30 + 45 mm  wit mat

BESTELNR  FORMAAT               OMSCHRIJVING

825 185 x 265 + 30 + 55 mm  zwart mat
835 185 x 265 + 30 + 55 mm  goud mat
845 185 x 265 + 30 + 55 mm  zilver mat
865 185 x 265 + 30 + 55 mm  wit mat





DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

Samen met Geddes & Gillmore heeft DaklaPack een 
verpakking ontwikkeld voor mannen-en vrouwenboxershorts. 

Geddes & Gillmore is een stijlvol modemerk, waarvoor een 
luxe ondergoedverpakking met stijlvolle uitstraling is gemaakt. 
De verpakking is van mat materiaal, de voorzijde is transparant 
en de achterzijde is zilverkleurig. Doordat de verpakking is 
uitgerust met een stevig koord en een hersluitbare gripsluiting, 
is de verpakking meerdere malen te gebruiken en wordt de 
verpakking een soort minisouvenir.  Door de transparante 
voorzijde zijn de kleuren van de boxershorts al zichtbaar. Door 
het openen van de gripsluiting aan de zijkant kan de klant de 
boxershorts makkelijk bekijken en voelen. De verpakking 
maakt het uitzoeken van een boxershort een echte beleving. 

GEDDES & GILLMORE
TAILOR MADE
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LAMIZIP COLOUR
FOOD EN NON-FOOD VERPAKKEN MET EEN KLEURRIJKE TWIST

120 X 180 MM
MET VENTIEL

185 X 265 MM 
MET VENTIEL

160 X 235 MM
MET VENTIEL

BESTELNR  FORMAAT               OMSCHRIJVING

822v 120 x 180 + 30 + 35 mm  zwart mat
832v 120 x 180 + 30 + 35 mm  goud mat
842v 120 x 180 + 30 + 35 mm  zilver mat
862v 120 x 180 + 30 + 35 mm  wit mat

BESTELNR  FORMAAT               OMSCHRIJVING

825v 185 x 265 + 30 + 55 mm  zwart mat
835v 185 x 265 + 30 + 55 mm  goud mat
845v 185 x 265 + 30 + 55 mm  zilver mat
865v 185 x 265 + 30 + 55 mm  wit mat

 

BESTELNR  FORMAAT               OMSCHRIJVING

824v 160 x 235 + 30 + 45 mm  zwart mat
834v 160 x 235 + 30 + 45 mm  goud mat
844v 160 x 235 + 30 + 45 mm  zilver mat
864v 160 x 235 + 30 + 45 mm  wit mat
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LAMIZIP DUO
HET BESTE VAN TWEE SAMEN IN EEN 

De Lamizip Duo bestaat uit de combinatie van de 
aluminium Lamizip en de transparante Lamizip. 
Dit zorgt voor een robuuste uitstraling zonder de 
zichtbaarheid van het product volledig weg te 
nemen. De stevige bodem zorgt ervoor dat de ver- 
pakking stabiel staand kan worden tentoongesteld. 

TOEPASSING
De Lamizip Duo is geschikt voor het op een prominente 
manier etaleren van onder andere poeders, vloeistoffen en 
tabletten. De gripsluiting zorgt ervoor dat de verpakking 
hersluitbaar is, een toegevoegde waarde voor de 
gebruiksvriendelijkheid.

MATERIAAL
Voorzijde: PET / LDPE
Achterzijde: PET / ALU / LDPE.

KENMERKEN
Voorzien van bodemvouw en gripsluiting.
Formaten zijn: breedte x hoogte tot de sluiting + header + 
bodem (A x B + C + D).

BEDRUKKING
De Lamizip DUO is in één kleur al te bedrukken vanaf 
100 stuks. Meerdere kleuren en uitvoeringen ook mogelijk.

BESTELNR  FORMAAT / OMSCHRIJVING

392 110 x 175 mm + 30 + 35 mm 400 ml
394 144 x 227 mm + 30 + 45 mm 1000 ml
395 169 x 257 mm + 30 + 55 mm  1750 ml

LAMIZIP DUO

A

B

D

C
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LAMIZIP KRAFT PAPER
PRACHTIG PAPIER

Onze Lamizip Kraft Paper ziet eruit als 
vervaardigd uit papier, maar heeft de 
eigenschappen van een gelamineerde stazak. 
De inhoud kan vele malen luchtdicht afgesloten 
worden. Daarbij kunt u de Lamizip Kraft Paper in 
uw huisstijl bedrukken of voorzien van een sticker.

TOEPASSINGEN
Lamizip Kraft Paper is bijzonder  geschikt voor het 
presenteren van zowel food als non-food producten in een 
vaste of poeder vorm. Door zijn natuurlijke uitstraling kan 
hij ook goed worden ingezet voor het afvullen van 
bijvoorbeeld zaden. 

MATERIAAL
Kraftpapier / ALU / LDPE

KENMERKEN
Voorzien van een bodemvouw en gripsluiting. 
Formaten zijn: breedte x hoogte tot de sluiting + header  
+ bodem (A x B + C + D).

BEDRUKKING
De Lamizip Kraft Paper is te bedrukken.  
Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een offerte op.

BESTELNR  FORMAAT / OMSCHRIJVING

610 95  x  120 mm + 30 + 25 mm 150    ml
611 100 x 165 mm + 30 + 30 mm 250   ml
612 120 x 180 mm + 30 + 35 mm 400 ml
613 140 x 205 mm + 30 + 40 mm 700 ml
614 160 x 235 mm + 30 + 45 mm 1000 ml
615 185 x 265 mm + 30 + 55 mm  1750 ml

BESTELNR  FORMAAT / OMSCHRIJVING

610v 95  x  120 mm + 30 + 25 mm 40  gr
611v 100 x 165 mm + 30 + 30 mm 75  gr
612v 120 x 180 mm + 30 + 35 mm 125 gr
613v 140 x 205 mm + 30 + 40 mm 250 gr
614v 160 x 235 mm + 30 + 45 mm 300 gr
615v 185 x 265 mm + 30 + 55 mm  1750 ml

LAMIZIP KRAFT 
PAPER

LAMIZIP KRAFT 
PAPER MET 
VENTIEL
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LAMIZIP KRAFT PAPER MET VENSTER
PRACHTIG PAPIER MET EEN DOORKIJK

Met zijn unieke eigenschappen van een natuur-
lijke uitstraling en venster is de papieren Stand-Up 
Pouch uniek in ons assortiment. Doordat onze 
papieren Stand-Up Pouches zijn uitgevoerd in een 
duurzame frisse uitstraling en voorzien van een 
transparant venster kunt u uw product optimaal 
presenteren. De stazak is uitgevoerd met een 
gripsluiting waardoor de pouch hersluitbaar is. 
Verzegel uw papieren Stand-Up Pouch door deze 
na afvullen te sealen met bijvoorbeeld onze 
DaklaSealer. Op deze manier kunt u de stazak 
uitstekend gebruiken voor het afvullen van 
bijvoorbeeld zaden of andere producten die een 
natuurlijk look en feel van de verpakking vereisen.

TOEPASSING
Deze pouch is bijzonder geschikt voor het presenteren van 
zowel food als non-food producten in een vast of poeder 
vorm. Door het transparante venster krijg je een optimale 
presentatie van het product.

MATERIAAL
Papier / PET / CPP

KENMERKEN
Voorzien van bodemvouw, gripsluiting en venster.
Formaten zijn: breedte x hoogte tot de sluiting + header + 
bodem (A x B + C + D).

BEDRUKKING
De papieren vensterzak is te bedrukken. Vraag hiervoor 
geheel vrijblijvend een offerte op.

BESTELNR  FORMAAT / OMSCHRIJVING

880 95 x 120 mm + 30 + 25 mm 150 ml
881 100 x 165 mm + 30 + 30 mm 250 ml
882 120 x 180 mm + 30 + 35 mm  400 ml
883 140 x 205 mm + 30 + 40 mm 500 ml
884 160 x 235 mm + 30 + 45 mm 700 ml
885 185 x 260 mm + 30 + 55 mm 750 ml

LAMIZIP KRAFT PAPER MET VENSTER

A

B

D

C
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LAMIZIP KRAFT PAPER 
NATUURLIJKE LOOK EN FEEL

Met zijn unieke eigenschappen van een natuur-
lijke uitstraling is de papieren Stand-Up Pouch 
uniek in ons assortiment. Doordat onze papieren 
Stand-Up Pouches zijn uitgevoerd in een duur-
zame frisse uitstraling kunt u uw product optimaal 
presenteren. De stazak is uitgevoerd met een 
gripsluiting waardoor de pouch hersluitbaar is. 
Verzegel uw papieren Stand-Up Pouch door deze 
na afvullen te sealen met bijvoorbeeld onze 
DaklaSealer. Op deze manier kunt u de stazak 
uitstekend gebruiken voor het afvullen van 
bijvoorbeeld zaden of andere producten die een 
natuurlijk look en feel van de verpakking vereisen.

TOEPASSING
Deze pouch is bijzonder geschikt voor het presenteren van 
zowel food als non-food producten in een vast of poeder 
vorm. 

MATERIAAL
Papier / PET / LDPE

KENMERKEN
Voorzien van bodemvouw en gripsluiting.
Formaten zijn: breedte x hoogte tot de sluiting + header + 
bodem (A x B + C + D).

BEDRUKKING
De papieren vensterzak is te bedrukken. Vraag hiervoor 
geheel vrijblijvend een offerte op.

ORDER NO  FORMAT                        DESCRIPTION

870 95 x 120 mm + 30 + 25 mm 150 ml
871 100 x 165 mm + 30 + 30 mm 250 ml
872 120 x 180 mm + 30 + 35 mm  400 ml
873 140 x 205 mm + 30 + 40 mm 500 ml
874 160 x 235 mm + 30 + 45 mm 700 ml
875 185 x 260 mm + 30 + 55 mm 750 ml

LAMIZIP KRAFT PAPER

A

B

D

C
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ZIJVOUWZAKKEN
OPTIMALE PRESENTATIE EN VORMGEVING

Met zijvouwzakken krijgt u meer aandacht op het 
winkelschap. Dit door de mooie uitstraling ervan. 
Daarnaast is de zijvouwzak een slimme verpak-
king. Een deel van zijn kracht komt uit de gevouw-
de vorm. De zijvouw geeft de zijvouwzak meer 
stevigheid waardoor de verpakking zelfs recht 
overeind kan worden gezet. Hiermee vestigt zich 
de aandacht op dit product. De verpakking is door 
de zijvouwen aan maar liefst 4 zijden te bedrukken. 
De zijvouwzak is ideaal te gebruiken voor produc-
ten met een vaste inhoud. Door het drielaagse 
laminaat van de zijvouwzak heeft de zak goede 
barriere-eigenschappen en wordt uw product goed 
beschermd tijden opslag en transport. De sidegus-
set bag is speciaal ontwikkeld als verpakking voor 
geroosterde koffiebonen, maar zeker ook geschikt 
voor andere type inhoud.

TOEPASSING
Onze zijvouwzakken zijn bijzonder geschikt voor het 
verpakken van zowel food als non-food producten in een 
vaste vorm. Door de zijvouwzakken te voorzien van een 
speciaal ventiel is de verpakking ideaal voor vers gebrande 
koffiebonen. Daarnaast beschikt de verpakking over 
excellente barrière eigenschappen.

MATERIAAL
PET/ALU/LDPE

KENMERKEN
Voorzien van een tweetal zijvouwen. Formaten zijn breedte 
x hoogte + 2 x enkele zijvouw.

BEDRUKKING
Onze zijvouwzakken zijn te bedrukken. Vraag hiervoor 
geheel vrijblijvend een offerte op.

BESTELNR  FORMAAT / OMSCHRIJVING

630 80 x 270 + 2 x 20 mm zijvouw papier
640 80 x 270 + 2 x 20 mm zijvouw zilver
650 80 x 270 + 2 x 20 mm zijvouw goud
660 80 x 270 + 2 x 20 mm zijvouw zwart

80 X 270 MM (250 GRAM)





DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

Voedingsmiddelenproducent Gigas Nutrition ontwikkelt, 
distribueert en adviseert prestatiebevorderende producten. 
Deze worden door sporters (met name fitnessgerelateerd) 
worden gebruikt voor een betere uithoudingsvermogen en 
grotere spiermassa. Wij zijn gevraagd Gigas Nutrition van een 
alternatief te voorzien voor hun 5 kilograms emmers. Doordat 
de emmers tijdens het transport vaak beschadigd raken en 
deze zich in presentatie niet konden onderscheiden van andere 
verpakkingsvormen, zijn wij gevraagd een nieuwe lijn te 
ontwikkelen.
 
Door nu gebruik te maken van de stazak met een flexibel 
karakter, naast de mogelijkheid tot personaliseren voldoet 
deze staak uitstekend aan de wensen van Gigas Nutrition. De 
verpakkingen komen onbeschadigd bij de klanten aan en 
onderscheiden zich door hun uitstraling.

GIGAS
TAILOR MADE
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ZIJVOUWZAKKEN
OPTIMALE PRESENTATIE EN VORMGEVING

BESTELNR  FORMAAT               OMSCHRIJVING

630V 80 x 270 + 2 x 20 mm zijvouw papier
640V 80 x 270 + 2 x 20 mm zijvouw zilver
650V 80 x 270 + 2 x 20 mm zijvouw goud
660V 80 x 270 + 2 x 20 mm zijvouw zwart

BESTELNR  FORMAAT               OMSCHRIJVING

631V 100 x 320 + 2 x 27,5 mm zijvouw papier
641V 100 x 320 + 2 x 27,5 mm zijvouw zilver
651V 100 x 320 + 2 x 27,5 mm zijvouw goud
661V 100 x 320 + 2 x 27,5 mm zijvouw zwart

 

BESTELNR  FORMAAT               OMSCHRIJVING

631 100 x 320 + 2 x 27,5 mm zijvouw papier
641 100 x 320 + 2 x 27,5 mm zijvouw zilver
651 100 x 320 + 2 x 27,5 mm zijvouw goud
661 100 x 320 + 2 x 27,5 mm zijvouw zwart
 

80 X 270 MM (250 GRAM)
MET VENTIEL

100 X 320 MM (500 GRAM)

100 X 320 MM (500 GRAM)
MET VENTIEL
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ZIJVOUWZAKKEN
OPTIMALE PRESENTATIE EN VORMGEVING

BESTELNR  FORMAAT               OMSCHRIJVING

632 132 x 400 mm + 2 x 36,5 mm zijbouw  papier
642 132 x 400 mm + 2 x 36,5 mm zijbouw  zilver
652 132 x 400 mm + 2 x 36,5 mm zijbouw  goud
662 132 x 400 mm + 2 x 36,5 mm zijbouw  zwart

BESTELNR  FORMAAT               OMSCHRIJVING

632V 132 x 400 mm + 2 x 36,5 mm zijvouw  papier
642V 132 x 400 mm + 2 x 36,5 mm zijvouw  zilver
652V 132 x 400 mm + 2 x 36,5 mm zijvouw  goud
662V 132 x 400 mm + 2 x 36,5 mm zijvouw  zwart

132 X 400 MM (1000 GRAM)

132 X 400 MM (1000 GRAM)
MET VENTIEL





DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

Het Franse bedrijf Lume de Miel bood Daklapack de 
mogelijkheid een unieke verpakking te ontwikkelen en 
produceren voor een doseerverpakking voor honing. De 
voorwaarden voor het maken van het product was dat er 1 kg 
honing in de verpakking moest kunnen, er minder materiaal 
gebruikt werd dan alternatieve verpakkingsoplossingen en het 
een unieke verpakking moest zijn, welke zelfstandig kan staan. 
Daklapack bood een PET / LDPE gelamineerde spouted pouch 
aan met optimale barrière-eigenschappen, zodat de smaak van 
de honing optimaal behouden blijft en de houdbaarheid wordt 
verhoogd.  De in de hoek ingesealde spout zorgt voor een 
goede, snelle en makkelijke dosering, met als groot voordeel 
dat de verpakking schoon blijft. Het folie, met hoge 
barrière-eigenschappen, is voorzien van negen kleuren 
rotogravure diepdruk en voorzien van een transparant venster, 
zodat de honing zichtbaar is voor de consument. De bovenkant 
van de verpakking is open zodat de honing gemakkelijk via deze 
opening kan worden afgevuld en daarna wordt dichtgeseald. 

Wij delen onze expertise in deze specialistische 
verpakkingstechniek graag. Bel of mail ons voor advies, voor 
wat wij voor u kunnen betekenen.

LUME DE MIEL
TAILOR MADE
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LAMIZIP RICE PAPER
HANDIGE VERPAKKING MET NATUURLIJKE UITSTRALING

Onze Lamizip Rice Paper valt direct op door zijn 
natuurlijke uitstraling en diversiteit in uitvoerin-
gen. De pouches of stazakken zijn voorzien van  
de bekende gripsluiting, hierdoor kan de inhoud 
kan vele malen luchtdicht afgesloten worden. 
Daarbij kunt u de Lamizip Rice Paper in uw 
huisstijl bedrukken of bestellen in de kleuren  
die passen bij het doel waarvoor u ze gebruikt.
Het praktische venster in de pouch zorgt ervoor 
dat het product mooi gepresenteerd wordt voor  
de gebruiker.

TOEPASSINGEN
Lamizip Rice Paper pouch is bijzonder  geschikt voor het 
presenteren van zowel food als non-food producten in een 
vaste of poeder vorm. Door het venster in de stazak is de 
inhoud altijd zichtbaar voor de gebruiker. 

MATERIAAL
Rice Paper / LDPE

KENMERKEN
Voorzien van een bodemvouw en gripsluiting. 
Formaten zijn: breedte x hoogte tot de sluiting + header + 
bodem (A x B + C + D)

BEDRUKKING
De Lamizip Rice Paper is te bedrukken. 
Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een offerte op.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

620 150 x 190 + 35 + 40 mm 750 ml  wit 
621 150 x 190 + 35 + 40 mm 750 ml  limoengroen
622 150 x 190 + 35 + 40 mm 750 ml  lichtbruin

LAMIZIP RICE PAPER

A

B

D

C
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SPOUTBAGS
BIJZONDER STERKE ZAKKEN VOOR VLOEISTOFFEN

Spoutbags zijn bij uitstek geschikt voor vloeistof-
fen die aan de bewaring en het gebruik bijzondere 
eisen stellen. Door vloeistoffen in een Spoutbag te 
verpakken kunt u zeer veel ruimte besparen. 
Spoutbags zijn vervaardigd uit speciaal materiaal, 
dat bijzonder goede barrière-eigenschappen heeft 
tegen waterdamp en zuurstof. Daarnaast kunt u  
ze onbeperkt openen en sluiten! Spoutbags zijn 
standaard verkrijgbaar in acht aluminium en 
transparante uitvoeringen. Door de ronde bodem 
kunnen de verpakkingen rechtop staan. 

TOEPASSINGEN
Spoutbags zijn uitermate geschikt voor vloeistoffen zonder 
koolzuur of andere gassen. Denkt u daarbij aan voedings- 
en genotmiddelen en allerlei farmaceutische producten.

AFVULLEN
Wij kunnen op aanvraag kleine en grote aantallen in eigen 
huis afvullen. Vraag naar de mogelijkheden.

MATERIAAL TRANSPARANTE UITVOERING
PET / P A / LDPE

MATERIAAL ALUMINIUM UITVOERING
PET / ALU / PA / LDPE

KENMERKEN
Binnenmaat diameter spout: 10,6 mm. Doorlaatbaarheid: 
hoge barriere-eigenschappen. Formaten zijn:  
breedte x hoogte tot de sluiting + bodem (A x B + C).

BEDRUKKEN
De Spoutbags zijn al vanaf 100 stuks in één kleur te 
bedrukken. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij een 
van onze collega’s.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

1005 80 x 100 + 25 mm 50 ml
1015 90 x 145 + 30 mm 100 ml
1025 105 x 165 + 30 mm 250 ml
1035 110 x 180 + 30 mm 330 ml
1045 120 x 205 + 35 mm 500 ml
1055 165 x 230 + 50 mm 1000 ml
1065 220 x 310 + 60 mm 2500 ml
1075 290 x 355 + 70 mm 5000 ml

TRANSPARANT 
106XL SPOUT

A A

B
B

C





DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

DaklaPack had de eer om samen te werken met de Franse 
marktleider en producent van chocoladepoeder “Banania”.

Aan de hand van de afgegeven specificaties om het product 
vers te houden hebben DaklaPack en Banania deze verpakking 
ontwikkeld. De verpakking is gemakkelijk in gebruik en het 
product is nauwkeuring te doseren door de handige 
schroefdop. De spoutbag bestaat uit een gelamineerd 
materiaal van PET en LDPE, welke zorgen voor een optimale 
barrière en voor duidelijke zichtbaarheid van de inhoud. Het 
ontwerp maakt optimaal gebruik van DaklaPacks 9 kleuren 
rotogravure diepdruk. Het is een laminaat met ingesloten 
krasvaste en vochtbestendige bedrukking. Deze bijzondere 
pouch bevat 450 gram cacaopoeder en neemt veel minder 
schapruimte in dan eerdere verpakkingen. 

Heeft u of uw organisatie vragen over dit type verpakkingen?  
Onze collega’s staan voor u klaar voor al uw vragen.

BANANIA
TAILOR MADE
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SPOUTBAGS
BIJZONDER STERKE ZAKKEN VOOR VLOEISTOFFEN

ALUMINIUM
106XL SPOUT

ALUMINIUM
CS280 SPOUT

TRANSPARANT
CS280 SPOUT

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

1000 80 x 100 + 25 mm 50 ml
1010 90 x 145 + 30 mm 100 ml
1020 105 x 165 + 30 mm 250 ml
1030 110 x 180 + 30 mm 330 ml
1040 120 x 205 + 35 mm 500 ml
1050 165 x 230 + 50 mm 1000 ml
1060 220 x 310 + 60 mm 2500 ml
1070 290 x 355 + 70 mm 5000 ml

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

1051 149 x 222 mm 1000 ml
1061 204 x 302 mm 2500 ml + handvat
1071 275 x 335 mm 5000 ml + handvat

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

1056 95 x 160 mm 1000 ml
1066 204 x 302 mm 2500 ml + handvat
1076 275 x 335 mm 5000 ml + handvat
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WINE POUCH 
HET VERNIEUWDE SCHENKEN

De leuke trend op het gebied van opvallende 
verpakkingen: de Wine Pouch. De Wine Pouch is 
een aluminium gelamineerde stazak voorzien van 
een handige tap. De Wine Pouch is overigens ook 
geschikt voor sappen en andere niet-koolzuur-
houdende dranken. Bij de Wine Pouch kunt u de 
Tapcloser bestellen, een gereedschap waarmee 
de tap op de pouch wordt bevestigd.

TOEPASSINGEN
De Wine Pouch is voor vele doeleinden toepasbaar: 
wijnen, sappen en andere niet-koolzuurhoudende dranken. 
Daarnaast kunt u deze stazak gebruiken voor het afvullen 
van andere vloeistoffen, zoals bijvoorbeeld wasmiddel.

MATERIAAL
PET / ALU / PA / LDPE

KENMERKEN
Binnendiameter spout: 28 mm intern. 
Formaten zijn: breedte x hoogte tot de sluiting + header + 
bodem (A x B + C + D).

BEDRUKKING
De Wine Pouch is zowel te voorzien van een kleine 
bedrukking als een over all print. Vraag hiervoor geheel 
vrijblijvend een offerte op.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

 2020 169 x 252 mm   1500 ml
 2030 219 x 297 mm   3000 ml

BESTELNR  OMSCHRIJVING

 2010 tang voor sluiting tap op wine pouch

WINE POUCH

KRAANSLUITER

A

B

D

C



DAKLASEALER
NU OOK EEN KLEINERE EFFECTIEVE OPLOSSING

De DaklaSealer is een gebruiksvriendelijke 
magneetsealer om onze verpakkingen perfect 
dicht te sealen. Door de magneetsluiting hoeft u er 
niet op te letten of de zak goed geseald is en hoeft 
u niet zelf de sealer omhoog te halen op het juiste 
moment. Stel de temperatuur in, druk de sealer 
naar beneden en de magneet laat zelf los wanneer 
de zak klaar is. Gemakkelijker een zak sealen 
bestaat niet! Tevens beschikt de sealer over een 
veilig snijmes voor het op de juiste lengte afsnijden 
van de verpakking.

TOEPASSINGEN
Geschikt voor het handmatig sealen van PE- en gelami-
neerde zakken, zoals onze Lamigrips. Doordat de sealer 
beschikt over een magneetsluiting hoeft u de sealer niet 
vast te houden tot het sealproces is volbracht. Druk de 
sealer dicht en, zodra het proces is voltooid, opent de 
sealer vanzelf. Hierdoor kunt u gemakkelijk en sneller  
uw zakken sealen.

KENMERKEN
Lengte sealbalk 30 cm, verbruik 300 watt.
Sealer is voorzien van snijmes, garantie 1 jaar.

BESTELNR  OMSCHRIJVING

10312 DaklaSealer 300 mm met snijmes

10311 Onderhoudskit bestaat uit: 
 1 strook siliconenrubber
 2 stroken boventeflon 
 2 sealdraden 
 2 mesjes

DAKLASEALER
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DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

Een flexibele en 100% recyclebare verpakking was de wens 
voor de nieuwe omverpakking voor de Starterset van James. 
Het bedrijf ontwikkelt een eerste hulp-set  bij vlekongelukken 
voor tapijt, karpet en meubelstof. In de set zitten flacons met  
verschillende, krachtige vlekverwijderaars. De
vlekverwijderaars verdienen een nieuwe, krachtige 
verpakking. 

Minigrip ontwikkelde voor de James Starterset een flexibele en 
hersluitbare etui met een veelkleurige opdruk van een 
vlekkenschijf. Duurzaam, krachtig en betrouwbaar. Een 
verpakking die niet kon achterblijven bij de doelstellingen van 
James. De oude verpakking van de set was bedrukt karton met 
geplastificeerde delen en dus niet recyclebaar. Het etui, dat 
Minigrip samen met James ontworpen heeft, is gemaakt van 
100% recyclebaar folie, hersluitbaar en waterafstotend. Dus 
ook in vochtige omgevingen te bewaren. 

JAMES
TAILOR MADE



ENVELOPPEN
BETROUWBAAR EN DISCREET



Met de opvallende enveloppen van 
DaklaPack haalt u het best denkbare 
resultaat uit uw mailing en wordt de inhoud 
optimaal beschermd. Uw mailing kan 
letterlijk niet meer stuk. Met de vrolijk 
gekleurde enveloppen van DaklaPack krijgt 
uw actie of promotie een feestelijk onthaal en 
dat werkt zonder twijfel responsverhogend. 
Voeg daarbij nog de ruime keuze uit formaten 
en de speciale bedrukkingstechnieken. 
DaklaPack enveloppen geven uw mailing 
extra kleur en glans.



SILKBAG
BIJZONDERE MATTE UITSTRALING IN ZIJDEZACHTE KLEUREN

Bent u op zoek naar extra stevige enveloppen 
met een bijzondere, matte uitstraling? Dan zijn 
Silkbags daarvoor uitermate geschikt. Deze matte 
enveloppen geven een zeer bijzonder karakter aan 
uw zendingen. Dit wordt nog versterkt door het 
gebruik van zijdezachte kleuren.

TOEPASSINGEN
Silkbags zijn ijzersterke enveloppen met een 
matte uitstraling. Ze zijn daardoor zeer geschikt voor 
promotionele zendingen met een bijzonder karakter. 
Te denken valt aan mailings voor cosmetische producten 
en het versturen van proefnummers van speciale tijdschrif-
ten en ander doelgroepgericht drukwerk. Daarnaast zijn 
Silkbags handig voor het opvallend én goed beschermd 
verzenden van sieraden, bijoux en andere artikelen.

MATERIAAL
De Silkbag is gemaakt van 102 micron dik mat kunststof.

KENMERKEN
De Silkbag enveloppen zijn voorzien van een klep met 
kleefstrook.

Bedrukking
Silkbag enveloppen zijn te bedrukken. Vraag hiervoor naar 
de mogelijkheden bij een van onze collega’s.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

270601 108 x 220 mm  mat zwart
270602 108 x 220 mm  mat bruin
270603 108 x 220 mm  mat oranje
270604 108 x2 20 mm  mat groen
270605 108 x 220 mm  mat lichtblauw
270606 108 x 220 mm  mat roze
270607 108 x 220 mm  mat petrol
270608 108 x 220 mm  mat kobaltblauw
270609 108 x 220 mm  mat zilver

DINLONG

104



SILKBAG
BIJZONDERE MATTE UITSTRALING IN ZIJDEZACHTE KLEUREN

A5/C5

A4/C4
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BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

270001 170 x 220 mm  mat zwart
270002 170 x 220 mm  mat bruin
270003 170 x 220 mm  mat oranje
270004 170 x 220 mm  mat groen
270005 170 x 220 mm  mat lichtblauw
270006 170 x 220 mm  mat roze
270007 170 x 220 mm  mat petrol
270008 170 x 220 mm  mat kobaltblauw
270009 170 x 220 mm  mat zilver

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

270101 235 x 325 mm  mat zwart
270102 235 x 325 mm  mat bruin
270103 235 x 325 mm  mat oranje
270104 235 x 325 mm  mat groen
270105 235 x 325 mm  mat lichtblauw
270106 235 x 325 mm  mat roze
270107 235 x 325 mm  mat petrol
270108 235 x 325 mm  mat kobaltblauw
270109 235 x 325 mm  mat zilver
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DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

Sissy Boy heeft onze Silkbag envelop gebruikt voor het 
versturen van de catalogus. De Silkbag envelop is gemaakt van 
een matte folie. Door de matte folie heeft deze envelop een 
chique en opvallende uitstraling. Onder andere de sealnaden 
van circa 6 mm aan weerszijden zorgen voor de stevigheid. 

Speciaal voor Sissy Boy hebben wij de envelop voorzien van een 
hot foliebedrukking (Miniprint). Zo is de envelop herkenbaar 
voor de klant. 

SISSY-BOY
TAILOR MADE
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SNAZZYBAG
DEZE FEESTELIJKE VERPAKKING WORDT ALS EERSTE GEOPEND

Met de Snazzybag bereikt u met uw kostbare 
mailing het best denkbare resultaat. Deze opval-
lende verpakking zorgt ervoor dat uw zending altijd 
als eerste wordt geopend. De inhoud krijgt meteen 
een sympathieke, feestelijke, spannende en 
attractieve uitstraling. Dat werkt uiteraard 
responsverhongend! Zeker als u de Snazzybag ook 
nog in één of meer kleuren bedrukt. Bedrukking 
in één kleur is al mogelijk vanaf honderd stuks. 
Met bestaande formaten A3, A4, A5, A6, Dinlong de 
vierkante en kleine formaten is er dus altijd een 
formaat voor uw mailing. U kunt het responsver-
hongende effect van de Snazzybag nog versterken 
door gebruik te maken van een transparant 
adresetiket. ‘Port betaald’, uw logo en retouradres 
kunnen erop meegeprint worden. Graag informeren 
wij u over de mogelijkheden.

TOEPASSINGEN
SnazzyBag is speciaal gemaakt voor een 
maximaal respons op mailings en andere promotionele 
activiteiten per post. Geschikt voor aanbiedingen, catalogi, 
mailings, uitnodigingen of introducties.

MATERIAAL
De Snazzybags zijn gemaakt van 76 micron dik glanzend 
kunststof.

KENMERKEN
Snazzybag enveloppen zijn voorzien van een klep met 
kleefstrook.

BEDRUKKING
De Snazzybag enveloppen zijn te bedrukken. 
Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een offerte op.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

410016 60 x 80 mm  goud 
410015 60 x 80 mm  zilver 
410216 80 x 120 mm  goud 
410215 80 x 120 mm  zilver

KLEIN ONDOORZICHTIG

410216

410215



SNAZZYBAG
DEZE FEESTELIJKE VERPAKKING WORDT ALS EERSTE GEOPEND

DINLONG ONDOORZICHTIG

DINLONG HALF TRANSPARANT
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BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

410603 108 x 220 mm  bruin 
410605 108 x 220 mm  zilver 
410606 108 x 220 mm  goud 
410607 108 x 220 mm  blauw 
410608 108 x 220 mm  rood 
410609 108 x 220 mm  groen 
410610 108 x 220 mm  oranje 
410611 108 x 220 mm  roze 
410612 108 x 220 mm  paars 
410613 108 x 220 mm  zwart 
410614 108 x 220 mm  wit 

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

410701 108 x 220 mm  roze 
410702 108 x 220 mm  paars
410703 108 x 220 mm  bruin 
410705 108 x 220 mm  zilver 
410706 108 x 2 20 mm  goud
410708 108 x 220 mm  rood 
410709 108 x 220 mm  groen 
410717 108 x 220 mm  blauw 
410806 108 x 220 mm  transparant
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A6/C6 HALF TRANSPARANT BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

410300 164 x 110 mm  zilver
410331 164 x 110 mm  roze 
410332 164 x 110 mm  paars 
410333 164 x 110 mm  bruin 
410336 164 x 110 mm  goud 
410337 164 x 110 mm  blauw 
410338 164 x 110 mm  rood 
410339 164 x 110 mm  groen 
410803 164 x 110 mm  transparant 

SNAZZYBAG
DEZE FEESTELIJKE VERPAKKING WORDT ALS EERSTE GEOPEND
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A6/C6 ONDOORZICHTIG BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

410048 164 x 110 mm  wit
410220 164 x 110 mm  zilver
410243 164 x 110 mm   zwart
410244 164 x 110 mm  oranje
410246 164 x 110 mm  goud
410247 164 x 110 mm  blauw
410248 164 x 110 mm  rood
410249 164 x 110 mm  groen
410251 164 x 110 mm  roze
410252 164 x 110 mm  paars
410253 164 x 110 mm  bruin 



SNAZZYBAG
DEZE FEESTELIJKE VERPAKKING WORDT ALS EERSTE GEOPEND

VIERKANT ONDOORZICHTIG 
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BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

410270 120 x 120 mm  zilver 
410280 140 x 140 mm  zilver
410044 160 x 160 mm  wit
410143 160 x 160 mm  bruin
410221 160 x 160 mm  zilver
410223 160 x 160 mm  zwart
410224 160 x 160 mm  oranje
410226 160 x 160 mm  goud
410229 160 x 160 mm  groen
410231 160 x 160 mm  roze
410232 160 x 160 mm  paars 
410237 160 x 160 mm  blauw
410318 160 x 160 mm  rood 
410801 160 x 160 mm  transparant

EN
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NOTARISENVELOP BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

410901 120 x 315 mm  zilver ondoorzichtig
410911 120 x 315 mm  zilver half transparant





DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

Met de verpakking van Primera heeft u zowel een verzend- als 
cadeauverpakking in handen. Deze verpakking hebben wij 
speciaal voor Primera op maat gemaakt zodat alle formaten 
tijdschriften hierin verpakt kunnen worden. 

De envelop is voor Primera klanten herkenbaar door het 
opvallende design. In de basis zijn wij uitgegaan van een 
Snazzybag envelop. De Snazzybag envelop is een glanzende 
folie envelop voorzien van een stevige seal aan weerszijden. 
Wilt u uw mailing of product laten opvallen, dan zijn deze 
enveloppen uitermate geschikt.  

PRIMERA
TAILOR MADE



SNAZZYBAG
DEZE FEESTELIJKE VERPAKKING WORDT ALS EERSTE GEOPEND

VIERKANT HALF TRANSPARANT

VIERKANT ONDOORZICHTIG
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BESTELNR  FORMAAT KLEUR

410228 160 x 160 mm  rood 
410301 160 x 160 mm  zilver 
410319 160 x 160 mm  groen
410341 160 x 160 mm  roze
410342 160 x 160 mm  paars
410343 160 x 160 mm  bruin
410346 160 x 160 mm  goud 
410347 160 x 160 mm  blauw 
410801 160 x 160 mm  transparant

BESTELNR  FORMAAT KLEUR

410045 220 x 220 mm  wit 
410222 220 x 220 mm  zilver
410227 220 x 220 mm   blauw 
410233 220 x 220 mm  zwart
410234 220 x 220 mm  oranje
410236 220 x 220 mm  goud
410238 220 x 220 mm  rood
410239 220 x 220 mm  groen
410241 220 x 220 mm  roze
410242 220 x 220 mm  paars 
410263 220 x 220 mm   bruin



SNAZZYBAG
DEZE FEESTELIJKE VERPAKKING WORDT ALS EERSTE GEOPEND

VIERKANT HALF TRANSPARANT 

A5/C5 ONDOORZICHTIG
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BESTELNR  FORMAAT KLEUR

410302 220 x 220 mm  zilver 
410321 220 x 220 mm  roze
410322 220 x 220 mm  paars
410323 220 x 220 mm  bruin 
410326 220 x 220 mm  goud 
410327 220 x 220 mm  blauw 
410328 220 x 220 mm  rood 
410329 220 x 220 mm  groen
410802 220 x 220 mm  transparant

BESTELNR  FORMAAT KLEUR

410005 170 x 220 mm zilver
410006 170 x 220 mm  goud
410007 170 x 220 mm  blauw
410008 170 x 220 mm  rood
410009 170 x 220 mm  groen
410010 170 x 220 mm  oranje
410011 170 x 220 mm  roze
410013 170 x 220 mm  zwart
410023 170 x 220 mm  bruin 
410022 170 x 220 mm  paars
410047 170 x 220 mm  wit
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SNAZZYBAG
DEZE FEESTELIJKE VERPAKKING WORDT ALS EERSTE GEOPEND

A5/C5 HALF TRANSPARANT

A4/C4 ONDOORZICHTIG
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BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

410043 170 x 220 mm  bruin
410201 170 x 220 mm  roze
410202 170 x 220 mm  paars
410205 170 x 220 mm  zilver
410206 170 x 220 mm  goud
410207 170 x 220 mm  blauw
410208 170 x 220 mm   rood
410209 170 x 220 mm  groen
410804 170 x 220 mm  transparant

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

410046 235 x 325 mm  wit
410101 235 x 325 mm  roze
410102 235 x 325 mm  paars
410103 235 x 325 mm  zwart
410104 235 x 325 mm   oranje
410105 235 x 325 mm  zilver
410106 235 x 325 mm  goud
410107 235 x 325 mm  blauw
410108 235 x 325 mm  rood
410109 235 x 325 mm  groen
410123 235 x 325 mm  bruin



SNAZZYBAG
DEZE FEESTELIJKE VERPAKKING WORDT ALS EERSTE GEOPEND

A4/C4 TRANSPARANT

A3/C3 ONDOORZICHTIG / 
TRANSPARANT
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BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

410303 235 x 325 mm  bruin
410305 235 x 325 mm  zilver
410306 235 x 325 mm  goud
410307 235 x 325 mm  blauw
410308 235 x 325 mm   rood
410309 235 x 325 mm  groen
410351 235 x 325 mm  roze
410352 235 x 325 mm  paars
410805 235 x 325 mm  transparant

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

ONDOORZICHTIG
410120 450 x 310 mm  zilver

TRANSPARANT
410320 450 x 310 mm  zilver
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FLASHMAILER
DE GLANSRIJKE VERPAKKING VALT ZEKER OP

De Flashmailer is een opvallende verpakking die 
door zijn formaat, materiaal- en kleurgebruik zeer 
geschikt is voor het verzenden van kleine voor-
werpen. Niet alleen maakt dat de Flashmailer 
perfect voor het versturen van proefzendingen en 
geschenken, maar hij kan ook optimaal worden 
ingezet voor direct mailings en promotionele 
doeleinden. De zilverkleurige achter- en binnen-
zijde is met behulp van lasertechniek holografisch 
bedrukt. De Flashmailer is daarmee een 
prima ‘visitekaartje’ voor uw producten, diensten, 
corporate identity of incidentele promoties. 
Bedrukken is al mogelijk vanaf 100 stuks.

TOEPASSINGEN
De Flashmailer is een klein formaat verpakking 
voor het versturen van diverse voorwerpen. Ze zijn naar 
wens te bedrukken met uw logo, adres, persoonlijke 
boodschap en/of slogan. De Flashmailer is uitermate 
geschikt voor proefzendingen, direct mailings, promotio-
nele acties, enzovoort.

MATERIAAL
De Flashmailer is gemaakt van 76 micron dik lasertech-
nisch bewerkt LDPE.

KENMERKEN
De Flashmailer is voorzien van een klep met kleefstrook.

BEDRUKKING
De Flashmailer enveloppen kunnen naar eigen wens 
worden bedrukt. Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een 
offerte op bij een van onze collega’s.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

7100 235 x 325 mm A4 / C4
7200 186 x 220 mm A5 / C5 
7300 126 x 220 mm Dinlong 

FLASHMAILER
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ETIKETTEN

Wilt u uw enveloppen of verzendverpakkingen 
voorzien van een adres dan hebben wij hiervoor de 
geschikte etiketten in ons assortiment. 
Naast witte papieren enveloppen hebben wij ook 
transparante etiketten in zowel een glanzende als 
matte variant. Standaard zijn de etiketten niet 
voorzien van een bedrukking, uiteraard kunnen wij 
ook dit voor u verzorgen. 

TOEPASSINGEN
De transparante enveloppen zijn enkel geschikt 
voor laserprinters.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

020225 105 x 144 mm  wit - 4 per sheet
020220 105 x 37 mm  wit - 16 per sheet
020219 105 x 42 mm  wit - 14 per sheet
020222 105 x 48 mm  wit - 12 per sheet
020230 105 x 74 mm  wit - 8 per sheet
020227 210 x 297 mm wit - 1 per sheet
020238 70 x 35 mm  wit - 24 per sheet
020218 70 x 36 mm  wit - 24 per sheet
020223 70 x 37 mm  wit - 24 per sheet
020221 70 x 42 mm   wit - 21 per sheet
020239 99,1 x 67,7 mm  wit - 8 per sheet

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

460613 99,1 x 67,7 mm  glanzend
  8 per sheet
460612 99,1 x 33,9 mm  mat doorzichtig
  16 per sheet

WITTE
PAPIEREN
ETIKETTEN

TRANSPARANTE
KUNSTOF
ETIKETTEN
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SNAZZYBUBBEL
HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

De Snazzybubbel combineert alle fantastische 
eigenschappen van de Snazzybag met de 
praktische eigenschappen van de beroemde 
bubbelenvelop. Voor het eerst kunt u tegelijkertijd 
zowel uw mailing beschermen als de hoogst 
mogelijke attentiewaarde bereiken. Dat werkt 
responsverhogend. Om dat effect nog meer te 
verhogen, kunt u de Snazzybubbel in één of twee 
kleuren door ons laten bedrukken. Dat kan zelfs 
al vanaf 100 stuks. Wij adviseren u graag over de 
mogelijkheden.

TOEPASSINGEN
Met de Snazzybubbel verzendt u veilig én opvallend een 
boek, keramiek, CD’s, glaswerk of andere kwetsbare 
presentjes. Als u de envelop bekijkt, gaat uw fantasie 
vanzelf aan het werk! De envelop heeft een hoge isolatie-
waarde.

MATERIAAL
De Snazzybubbel is vervaardigd van gekleurd bubbelfolie.

KENMERKEN
Voorzien van klep met kleefstrook.

BEDRUKKINGEN
Bedrukking is mogelijk vanaf 500 stuks. Vraag hiervoor 
geheel vrijblijvend een offerte op bij een van onze collega’s.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

ONDOORZICHTIG

410020 180 x 150 mm  mat zilver
410530 180 x 150 mm  zilver
410532 180 x 150 mm  roze
410533 180 x 150 mm  zwart
410536 180 x 150 mm  goud
410537 180 x 150 mm  blauw
410538 180 x 150 mm  rood
410539 180 x 150 mm  groen
410540 180 x 150 mm  oranje

TRANSPARANT
410052 180 x 150 mm   blauw 
410535 180 x 150 mm  zilver 

CD-FORMAAT 
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SNAZZYBUBBEL
HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

A5/C5

A4/C4

A3/C3
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BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

ONDOORZICHTIG
410012 170 x 235 mm  mat zilver
410500 170 x 235 mm  zilver
410501 170 x 235 mm  wit
410502 170 x 235 mm  roze
410503 170 x 235 mm  oranje
410506 170 x 235 mm  goud
410507 170 x 235 mm  blauw
410508 170 x 235 mm  rood
410509 170 x 235 mm  groen
410523 170 x 235 mm  zwart

TRANSPARANT
410050 170 x 235 mm  blauw 
410550 170 x 235 mm  zilver

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

ONDOORZICHTIG
410014 325 x 235 mm  mat zilver
410510 325 x 235 mm  zilver
410513 325 x 235 mm  zwart
410516 325 x 235 mm  goud
410517 325 x 235 mm  blauw
410518 325 x 235 mm  rood
410519 325 x 235 mm  groen
410520 325 x 235 mm  roze
410521 325 x 235 mm  oranje

TRANSPARANT
410051 325 x 235 mm  blauw
410560 325 x 235 mm  zilver

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

410570 310 x 450 mm zilver
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POLYPOST
EEN DUURZAME VERPAKKING IN DESSIN NAAR KEUZE

Met de Polypost heeft u een duurzame verpakking 
met een luxe uitstraling te pakken. Omdat u uit 
maar liefst 9 verschillende designs kunt kiezen, 
zijn met de Polypost goede promotionele acties 
met meerdere ‘shots’ mogelijk.De boodschap blijft 
herkenbaar door het uniforme ontwerp, maar de 
attentiewaarde wordt verhoogd als u gebruik 
maakt van verschillende designs. Optioneel is een 
venster om een visitekaartje of een adreslabel in te 
steken. De etuis zijn gemakkelijk te openen en te 
sluiten door een hersluitbaar profiel met zipper.

TOEPASSINGEN
De Polypost is van duurzaam kunststof gemaakt. 
Door de opening die wordt afgesloten met een metalen rits 
kunt u de Polypost meerdere malen gebruiken. 

MATERIAAL
De Polypost is gemaakt van 350 micron dik PVC.

KENMERKEN
Voorzien van een opening met ritssluiting.

BEDRUKKINGEN
Bedrukking is mogelijk. Vraag hiervoor geheel vrijblijvend 
een offerte op.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

8001 296 x 209 mm mat transparant
8002 296 x 209 mm  transparant
8003 296 x 209 mm  zilver
8007 296 x 209 mm  blauw 3D
8009 296 x 209 mm  zilver schaduw
8012 296 x 209 mm  aluminium
8013 296 x 209 mm  bruin
8018 296 x 209 mm  blauw gestreept
8019 296 x 209 mm  blauw

A5/C5
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POLYPOST
EEN DUURZAME VERPAKKING IN DESSIN NAAR KEUZE

A4/C4

A3/C3
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BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

8050 350 x 270 mm mat transparant
8051 350 x 270 mm  transparant
8052 350 x 270 mm  zilver
8056 350 x 270 mm  blauw 3D
8058 350 x 270 mm  zilver schaduw
8061 350 x 270 mm  aluminium
8062 350 x 270 mm  bruin
8067 350 x 270 mm  blauw gestreept
8068 350 x 270 mm  blauw

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

8101 510 x 330 mm transparant mat
8102 510 x 330 mm  transparant
8103 510 x 330 mm  zilver
8107 510 x 330 mm  blauw 3D
8109 510 x 330 mm  zilver schaduw
8112 510 x 330 mm  aluminium
8113 510 x 330 mm  bruin
8118 510 x 330 mm  blauw gestreept
8119 510 x 330 mm  blauw
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DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

Wilt u spullen opslaan? Bijvoorbeeld bij een verbouwing of 
verhuizing? Of omdat u nét even wat extra ruimte nodig heeft? 
Bij City Box zorgen ze ervoor dat uw goederen altijd veilig en 
droog opgeborgen zijn. 

De papieren die u ontvangt van Citybox krijgt u in een Polypost 
envelop, gemaakt door DaklaPack Europe. De Polypost envelop 
is een luxe etui, welke leverbaar is in verschillende kleuren en 
dessins. Deze envelop kunnen wij geheel voor u op maat maken 
en voorzien van uw logo. Doordat de Polypost gemaakt is van 
stevig materiaal en is voorzien van een rits, kunt u de Polypost 
meerdere malen gebruiken. Zo heeft u alle informatie bij 
elkaar.

CITYBOX
TAILOR MADE



TOPTAC
DE LICHTGEWICHT DIE GLANS GEEFT AAN UW MAILING

De TopTac is een lichtgewicht en glasheldere 
envelop, waarvan u de inhoud in alle glorie kunt 
laten zien. Met een TopTac envelop heeft u de 
grootst mogelijke zekerheid dat uw boodschap 
gezien én gelezen wordt. Bovendien bespaart u 
aanzienlijk op de portokosten doordat TopTac licht 
in gewicht is, maar wel ijzersterk en voorzien van 
een gemakkelijke snelle sluiting. Daarnaast wordt 
de kwetsbare inhoud uitstekend beschermd tegen 
vocht. Zelfklevende etiketten hechten er perfect op. 
Vanzelfsprekend kunnen ze ook door ons worden 
bedrukt.

TOEPASSINGEN
TopTac is uitermate geschikt voor het opvallend 
verzenden van promotiemateriaal, tijdschriften, brochures, 
folders en catalogi.

MATERIAAL
De standaard TopTac is gemaakt van 40 micron dik 
polyethyleen. Daarnaast zijn er varianten van Polypropy-
leen (PP) met een dikte van 45 micron en varianten van 
polyethyleen met een dikte van 70 micron.

KENMERKEN
De TopTac enveloppen zijn voorzien van een klep met 
kleefstrook. 

BEDRUKKINGEN
Het bedrukken van de TopTac enveloppen is mogelijk. 
Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een offerte bij ons op.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

1115 115 x 165 mm 
1140 140 x 190 mm 
2165 165 x 230 mm  70 micron
1165 165 x 240 mm 
3165 165 x 240 mm   PP
11650 165 x 240 mm    
1205 205 x 280 mm 
2225 225 x 310 mm  70 micron
1230 230 x 325 mm 
3230 230 x 325 mm  PP
12300 230 x 325 mm  
1255 255 x 380 mm 
1290 290 x 405 mm
1305 305 x 450 mm
1405 405 x 510 mm 

TOPTAC
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BIOTOPTAC
BIOTOPTAC, DE VOLLEDIG COMPOSTEERBARE ENVELOP

BioTopTac volledig composteerbare enveloppen 
zijn net als de ‘gewone’ TopTac enveloppen licht in 
gewicht. Het grote verschil is echter dat u met de 
BioTopTac pas echt ‘groen’ bezig bent. 
Deze envelop wordt namelijk geproduceerd van 
maïszetmeel en is daardoor volledig composteer-
baar. De BioTopTac is ijzersterk en voorzien van 
een gemakkelijke en snelle sluiting. Wanneer u uw 
mailing een nog hogere attentiewaarde wilt geven, 
kunnen de BioTopTac composteerbare enveloppen 
door ons worden bedrukt.

TOEPASSINGEN
BioTopTac composteerbare enveloppen zijn 
uitermate geschikt voor het verzenden van tijdschriften, 
brochures, folders, catalogi en andere informatie. 
De composteerbaarheid geeft de promotieactie en/of 
inhoud bovendien een extra publiciteitswaarde.

MATERIAAL
50 micron dik wit ingekleurd BIO mais-zetmeel.

KENMERKEN
De BioTopTac is voorzien van een klep met kleeftstook  
en is volledig biologisch afbreekbaar.

BEDRUKKINGEN
Bedrukken van de BioTopTac is mogelijk, vraag hiervoor 
geheel vrijblijvend een offerte op.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

1165BIO 165 x 240 mm  wit 
1230BIO 235 x 325 mm  wit 

BIOTOPTAC
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DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

ANWB heeft zowel een webshop als diverse afhaalpunten voor 
bestelde producten. Samen met ANWB hebben wij een 
klant- en milieuvriendelijke verzendverpakking bedacht, welke 
ook gebruikt kan worden bij de afhaalpunten. 

De Coverplus envelop is een zeer stevige en ondoorzichtige 
envelop, voorzien van een permanente kleefstrook. Door een 
handvat in de envelop te stansen is deze makkelijk mee te 
nemen bij de afhaalpunten. De enveloppen zijn voorzien van 
een dubbele kleefstrook met daartussen een perforatielijn. 
De envelop is gemakkelijk te openen door middel van de 
perforatielijn. Indien de goederen retour worden gestuurd, kan 
men de tweede kleefstrook gebruiken en dus dezelfde envelop 
gebruiken voor het retourneren van de goederen. Het is niet 
alleen milieuvriendelijk maar ook klantvriendelijk. 

Voor  ANWB hebben wij zowel in PMS-kleurnummers gedrukt 
als in CMYK.

ANWB
TAILOR MADE



PHOTOPROTEC
BESCHERM UW FOTO’S TEGEN ILLEGAAL KOPIËREN

DaklaPack heeft dé oplossing tegen illegaal 
kopiëren van foto’s die u ter beoordeling aan uw 
klanten stuurt. Met de speciaal ontworpen 
Photoprotec envelop kunt u voorkomen dat uw 
foto’s worden ingescand en niet meer worden (bij)
besteld. 
De dunne lijnen op de verpakking maken de scan 
onbruikbaar. De verpakking is dusdanig beveiligd 
dat u direct kunt zien of deze is geopend.

TOEPASSINGEN
Zichtzendingen van foto’s zijn voortaan afdoende 
beschermd tegen illegaal kopiëren. Photoprotec is dé 
uitkomst voor fotozaken, schoolfotografen en andere 
professionals die auteursrechtelijk gevoelig materiaal  
ter beoordeling opsturen.

MATERIAAL
De Photoprotec envelop is gemaakt van 40 micron dik 
polypropyleen.

KENMERKEN
De envelop is voorzien van een klep met destructive tape. 
Hiervoor is het niet mogelijk om de envelop na sluiten 
opnieuw te openen. Om de envelop te openen is er een 
afscheurperforatie aanwezig.

BEDRUKKINGEN
Het bedrukken van de Photoprotec met bijvoorbeeld uw 
bedrijfsnaam is mogelijk. Vraag hiervoor geheel vrijblijvend 
een offerte op.

BESTELNR  FORMAAT 

3156 156 x 205 mm + 35 mm klep

PHOTOPROTEC
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COVERPLUS
ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN ONBERISPELIJK

Als u post verstuurt die in perfecte staat moet 
arriveren, kunt u daarvoor het best Coverplus 
enveloppen gebruiken. Naast dat de CoverPlus 
vloeistofafstotend is, biedt hij ook bescherming 
tegen onbevoegd openen door zijn permanente 
sluiting. CoverPlus enveloppen blijven onder alle 
omstandigheden onberispelijk. En dat geldt dus 
ook voor de inhoud!

TOEPASSINGEN
CoverPlus enveloppen zijn zeer geschikt als 
koerier- of verzamelenveloppen, waarvan de inhoud in 
perfecte staat moet arriveren.

MATERIAAL
De CoverPlus gemaakt van 70 micron dik LDPE.

KENMERKEN
Voorzien van een klep met destructive tape. Hierdoor is het 
niet mogelijk om de envelop na sluiting opnieuw te openen.

BEDRUKKINGEN
Bedrukking is al mogelijk vanaf 100 stuks. 
Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een offerte bij ons op.

BESTELNR  FORMAAT 

343 165 x 220 mm + 40 mm klep
344 230 x 325 mm + 40 mm klep
345 320 x 420 mm + 40 mm klep

COVERPLUS
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Bij BCS HRM en Salarisadministratie B.V. staat privacy hoog in 
het vaandel. Zij gebruiken de Coverplus envelop voor onder 
andere het versturen van salarisspecificaties. 

Deze enveloppen zijn daar zeer geschikt voor omdat de 
binnenzijde van de envelop zwart is en de buitenzijde wit; de 
envelop is daardoor geheel ondoorzichtig. Ook is de envelop 
niet ongemerkt open te maken in verband met de permanente 
kleefstrook. Door de enveloppen te voorzien van een logo zijn 
deze goed herkenbaar voor hun klanten. 

DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

BCS
TAILOR MADE



COVERPLUS-AIR
BERESTERK, MAAR TOCH ZO LICHT ALS EEN VEERTJE

CoverPlus-Air enveloppen zijn berensterk, maar 
toch zo licht als een veertje. Ze zijn voorzien van 
een binnenlaag van luchtkussenfolie en een 
handige, zelfklevende sluitstrip. Het gewicht van 
de CoverPlus-Air enveloppen is 30% minder dan 
vergelijkbare kraftenveloppen. Daarmee bespaart 
u aanzienlijk op de portokosten.

TOEPASSINGEN
CoverPlus-Air enveloppen zijn zeer geschikt 
voor postzendingen die extra bescherming nodig hebben.

MATERIAAL
De Coverplus-Air enveloppen zijn gemaakt van bubbelfolie. 

KENMERKEN
Voorzien van een klep met destructive tape. Hierdoor is het 
niet mogelijk om de envelop na sluiting opnieuw te openen.

BEDRUKKINGEN 
Bedrukking is al mogelijk vanaf 100 stuks.
 Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een offerte bij ons op.

BESTELNR  FORMAAT 

333 185  x 268 mm 
334 260 x 350 mm
335 355 x 473 mm

COVERPLUS-AIR
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WITTE PAPIEREN ENVELOPPEN
ZAKELIJKE VERZENDING

Wij maken u graag attent op onze exclusieve lijn 
witte papieren enveloppen: de PIMM enveloppen. 
Deze enveloppen, variërend van 80 tot 120 grams 
papier, hebben een striplock sluiting en zijn 
gemaakt van FSC gekwalificeerd papier. Deze 
hoogwaardige kwaliteitsenveloppen zijn leverbaar 
in alle gangbare formaten van A6 tot A4 en alles 
daar tussenin.

TOEPASSINGEN
De witte papieren enveloppen van DaklaPack 
zijn toepasbaar voor allerlei doeleinden. Denk voornamelijk 
aan uw ‘gewone’ briefpost als facturen of mailings. 
Daarnaast is het mogelijk om uw witte papieren enveloppen 
te voorzien van uw huisstijl of andersoortige bedrukking, 
zowel aflopend als in full colour.

MATERIAAL
FSC gekwalificeerd papier.

KENMERKEN
Voorzien van klep met kleefstrook. De vierkante witte 
enveloppen zijn voorzien van een gegomde sluiting.

BEDRUKKINGEN
De witte papieren enveloppen zijn al vanaf 500 stuks 
te bedrukken. Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een 
offerte bij ons op.
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VIERKANT

DINLONG ZONDER VENSTER

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

060020 120 x 120 mm  met puntklep
060025 140 x 140 mm  met puntklep
060030 155 x 155 mm  met puntklep
060035 170 x 170 mm  met puntklep
060040 220 x 220 mm met puntklep

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

068630 110 x 220 mm  80 grams 



WITTE PAPIEREN ENVELOPPEN
ZAKELIJKE VERZENDING

DINLONG VENSTER LINKS

A6/C6 ZONDER VENSTER

DINLONG VENSTER RECHTS

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

068640 110 x 220 mm  80 grams, 
  30 x 100 mm venster

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

068620 114 x 162 mm  80 grams

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

068641  110 x 220 mm  80 grams, 
  30 x 100 mm venster
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WITTE PAPIEREN ENVELOPPEN
ZAKELIJKE VERZENDING

A5/C5 ZONDER VENSTER

A5/C5 VENSTER RECHTS

A5/C5 VENSTER LINKS

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

068632 156 x 220 mm 80 grams
068634 162 x 229 mm 80 grams

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

068792 156 x 220 mm 80 grams,
  40 x 110 mm venster
068798 162 x 229 mm 80 grams,
  40 x 110 mm venster

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

068790 156 x 220 mm 80 grams,
  40 x 110 mm venster
068796 162 x 229 mm 80 grams,
  40 x 110 mm venster
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WITTE PAPIEREN ENVELOPPEN
ZAKELIJKE VERZENDING

A4/C4 ZONDER VENSTER

A4/C4 VENSTER RECHTS

A4/C4 VENSTER LINKS

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

069260 229 x 324 mm  100 grams
069272 229 x 324 mm 120 grams

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

069636 229 x 324 mm  120 grams, 
  40 x 110 mm venster

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

069632 229 x 324 mm  120 grams, 
  40 x 110 mm venster
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TRANSPARANTE PAPIEREN ENVELOPPEN
UW WITTE ENVELOP WAS NOOIT ZO SPECIAAL

DaklaPack transparante enveloppen bieden uw 
mailing het best denkbare resultaat. De inhoud 
wordt namelijk gedeeltelijk vóór opening van de 
enveloppen gezien en dat wekt extra nieuwsgierig-
heid! Onze transparante enveloppen zorgen er dus 
voor dat uw zending gegarandeerd wordt geopend.

TOEPASSINGEN
DaklaPack transparante enveloppen zijn zeer 
geschikt voor een maximale respons op mailings en andere 
promotionele activiteiten per post. Denk aan speciale 
aanbiedingen, mailings, uitnodigingen en introducties.

MATERIAAL
De transparante enveloppen zijn gemaakt van 100 grams 
papier.

KENMERKEN
Voorzien van een gegomde sluiting.

BEDRUKKINGEN
Het bedrukken van de witte transparante enveloppen is 
mogelijk. Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een offerte op 
bij een van onze collega’s.

BESTELNR  FORMAAT

041300 110 x 220 mm
041400 140 x 140 mm
041600 160 x 160 mm

TRANSPARANTE PAPIEREN 
ENVELOPPEN
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GEKLEURDE PAPIEREN ENVELOPPEN
KWALITATIEF BETROUWBAAR

De gekleurde papieren enveloppen van DaklaPack 
zijn niet alleen opvallend van kleur en vormgeving, 
maar ook nog eens betrouwbaar in kwaliteit. 
Bovendien zijn de gekleurde papieren enveloppen 
voorzien van een gegomde sluiting. Uiteraard 
kunnen wij de enveloppen ook voor u bedrukken. 
De gekleurde papieren enveloppen zijn in alle 
denkbare formaten uit voorraad leverbaar, dus 
ook in vierkante en kleine formaten.

TOEPASSINGEN
Gekleurde papieren enveloppen zijn voor velerlei 
toepassingsmogelijkheden geschikt. Juist door de 
opvallende kleuren en de keuze uit de vele formaten krijgt 
uw zending extra attentiewaarde, zodat u het hoogste 
rendement krijgt van uw mailing of promotionele actie.

MATERIAAL
120 grams top kwaliteit papier.

KENMERKEN
Voorzien van een punt klep met gegomde sluiting. 

BEDRUKKINGEN
Het bedrukken van de gekleurde enveloppen is mogelijk. 
Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een offerte op bij een van 
onze medewerkers. 

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

042101 110 x 156 mm  hemelsblauw
042102 110 x 156 mm  licht roze
042103 110 x 156 mm  roze
042104 110 x 156 mm  geel
042105 110 x 156 mm  oranje
042106 110 x 156 mm  rood
042107 110 x 156 mm  groen
042108 110 x 156 mm  donkerblauw
042109 110 x 156 mm  paars
042110 110 x 156 mm  zwart

A6/C6
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GEKLEURDE PAPIEREN ENVELOPPEN
KWALITATIEF BETROUWBAAR

DINLONG

120 X 180 MM

A5/C5

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

042201 110 x 220 mm  hemelsblauw
042202 110 x 220 mm  licht roze
042203 110 x 220 mm  roze
042204 110 x 220 mm  geel
042205 110 x 220 mm  oranje
042206 110 x 220 mm  rood
042207 110 x 220 mm  groen
042208 110 x 220 mm  donkerblauw
042209 110 x 220 mm  paars
042210 110 x 220 mm  zwart

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

042401 120 x 180 mm  hemelsblauw
042402 120 x 180 mm  licht roze
042403 120 x 180 mm  roze
042404 120 x 180 mm  geel
042405 120 x 180 mm  oranje
042406 120 x 180 mm  rood
042407 120 x 180 mm  groen
042408 120 x 180 mm  donkerblauw
042409 120 x 180 mm  paars
042410 120 x 180 mm  zwart

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

042001 156 x 220 mm  hemelsblauw
042002 156 x 220 mm  licht roze
042003 156 x 220 mm  roze
042004 156 x 220 mm  geel
042005 156 x 220 mm  oranje
042006 156 x 220 mm  rood
042007 156 x 220 mm  groen
042008 156 x 220 mm  donkerblauw
042009 156 x 220 mm  paars
042010 156 x 220 mm  zwart
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GEKLEURDE PAPIEREN ENVELOPPEN
KWALITATIEF BETROUWBAAR

VIERKANT

A4/C4

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

042301 170 x 170 mm  hemelsblauw
042302 170 x 170 mm  licht roze
042303 170 x 170 mm  roze
042304 170 x 170 mm  geel
042305 170 x 170 mm  oranje
042306 170 x 170 mm  rood
042307 170 x 170 mm  groen
042308 170 x 170 mm  donker blauw
042309 170 x 170 mm  paars
042310 170 x 170 mm  zwart
 

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

042503 220 x 312 mm  roze
042504 220 x 312 mm  geel
042505 220 x 312 mm  oranje
042506 220 x 312 mm  rood
042507 220 x 312 mm  groen
042508 220 x 312 mm  donkerblauw
042509 220 x 312 mm  paars
042510  220 x 312 mm  zwart
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GLANZENDE ENVELOPPEN
GLANSRIJK EN SPECIAAL

Een bijzondere gelegenheid vraagt om een 
speciale envelop. Deze opvallende enveloppen 
zorgen ervoor dat uw zending altijd als eerste 
opvalt. Of het nu gaat om een direct mailing,  
een uitnodiging, een introductie of andere  
promotionele activiteiten, uw inhoud krijgt altijd  
de aandacht die zij verdient. De glanzende  
gekleurde enveloppen van zijn van topkwaliteit.  
De enveloppen zijn voorzien van een bescherm-
strip. Dichtplakken is dus geen belemmering. 
Standaard op voorraad in het zilver, goud en 
parelmoer.

TOEPASSINGEN
De glanzende envelop is speciaal gemaakt voor 
een optimale respons op mailings en andere promotionele 
activiteiten per post. Geschikt voor aanbiedingen, mailings, 
uitnodigingen of introducties. Indien u de attentie waarde 
verder wilt verhogen, is dat goed mogelijk met een 
bedrukking.

MATERIAAL
Parelmoer dikte: 90 grams papier
Star Silver dikte: 100 grams papier
Sunshine Gold dikte: 95 grams papier

KENMERKEN
Voorzien van klep met kleefstrook.

BEDRUKKINGEN
Bedrukking is mogelijk. Vraag hiervoor geheel vrijblijvend 
een offerte op.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

040111 114 x 162 mm parelmoer
040112 114 x 162 mm  star silver
040113 114 x 162 mm  sunshine gold

A6/C6
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GLANZENDE ENVELOPPEN
GLANSRIJK EN SPECIAAL

125 X 175

DIN LONG

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

040411 125 x 175 mm pearl white
040412 125 x 175 mm  star silver
040413 125 x 175 mm  sunshine gold

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

040211 110 x 220 mm pearl white
040212 110 x 220 mm star silver
040213 110 x 220 mm  sunshine gold
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GLANZENDE ENVELOPPEN
GLANSRIJK EN SPECIAAL

A5/C5

VIERKANT

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

040011 162 x 229 mm pearl white
040012 162 x 229 mm  star silver
040013 162 x 229 mm  sunshine gold

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

040811 130 x 130 mm pearl white
040812 130 x 130 mm star silver
040813 130 x 130 mm  sunshine gold

041011 155 x 155 mm pearl white
041012 155 x 155 mm star silver
041013 155 x 155 mm sunshine gold

041011

041012

041013
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VERZENDENVELOPPEN
UW ZENDING GEMAKKELIJK DOOR DE BRIEVENBUS

DaklaPack verzendenveloppen is de verzamel-
naam voor bordrugenveloppen, papieren bubbel-
enveloppen en kartonnen verzendenveloppen. 
Deze bieden optimale bescherming en blijven 
brievenbusgeschikt. De veilige verzendenveloppen 
zorgen ervoor dat uw inhoud onbeschadigd de 
geadresseerde bereikt, omdat het materiaal 
optimaal beschermt tegen invloeden van buitenaf. 
De verzendenveloppen zijn gemaakt van diverse 
soorten papier en karton.

TOEPASSINGEN
Met DaklaPack verzendenveloppen verzendt 
u veilig alle soorten kwetsbare zendingen. Onze verzend-
enveloppen zijn eenvoudig in gebruik doordat ze voorzien 
zijn van een sluitstrip.

MATERIAAL
Verzendenveloppen bubbel: papier en bubbelfolie
Verzendenvelop karton: karton
Bordrugenvelop: karton

KENMERKEN
Alle verzendenveloppen zijn voorzien van een klep met 
kleefstrook.

BEDRUKKINGEN
Alle verzendenveloppen kunnen worden bedrukt. 
Vraag hiervoor geheel vrijblijvend een offerte op bij een 
van onze collega’s.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

080001 100 x 165 mm  Type 1
080002 120 x 215 mm  Type 2
080003 150 x 215 mm  Type 3
080004 180 x 265 mm  Type 4
080005 220 x 265 mm  Type 5
080006 220 x 340 mm  Type 6
080007 240 x 340 mm  Type 7
080008 270 x 360 mm  Type 8
080009 300 x 445 mm  Type 9
080010 350 x 470 mm  Type 10

VERZENDENVELOPPEN BUBBEL
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VERZENDENVELOPPEN
UW ZENDING GEMAKKELIJK DOOR DE BRIEVENBUS

VERZENDENVELOP KARTON

VERZEND BORDRUGENVELOP

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

130010 175 x 250 mm  (A5) wit
130012 240 x 315 mm  (A4) wit

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

050004 185 x 280 mm  wit
050001 229 x 324 mm  wit
050002 240 x 350 mm  wit
050003 260 x 370 mm  wit
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VERZENDVERPAKKINGEN
VEILIG VERSTUREN VAN UW VERZENDVERPAKKINGEN

DaklaPack verzendverpakkingen is de verzamel-
naam voor verzendverpakking variabele hoogte, de 
vouwdoos, brievenbusverzenddoos en flessenpost. 
Onze verzendverpakkingen bieden de beste 
bescherming. De veilige verzendverpakkingen 
zorgen ervoor dat uw inhoud onbeschadigd de 
geadresseerde bereikt, omdat het materiaal 
optimaal beschermt tegen invloeden van buitenaf. 

TOEPASSINGEN
Met DaklaPack verzendverpakkingen verzendt u veilig alle 
soorten kwetsbare goederen. Al onze verzendverpakkingen 
zijn eenvoudig in gebruik en brievenbusgeschikt.

BEDRUKKINGEN
Alle verzendverpakkingen, op de Flessenpost na, zijn te 
bedrukken. Voor mogelijkheden en prijzen kunt u geheel 
vrijblijvend een offerte opvragen.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

030100 229 x 162 x 25 mm  120 grams, wit kraft
030200 185 x 280 x 35 mm  150 grams, creme kraft
030500 350 x 230 x 35 mm  170 grams, wit kraft
030800 441 x 312 x 35 mm  170 grams, creme kraft

MATERIAAL 
Papier

KENMERKEN 
Bodemvouw en zijvouw. Klep met kleefstrook.

MONSTERZAKKEN
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VERZENDVERPAKKINGEN
VEILIG VERSTUREN VAN UW VERZENDVERPAKKINGEN

VERZENDVERPAKKING 
VARIABLE HOOGTE

VOUWDOOS

FLESSENPOST

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

110003 217 x 155 mm  (A5) 15-50 wit
110007 302 x 215 mm  (A4) 27-75 wit
110011 455 x 320 mm  (A3) 20-55 wit

110014 217 x 155 mm  (A5) 10-50 bruin
110018 302 x 215 mm  (A4) 23-80 bruin
110022 455 x 320 mm  (A3) 20-55 bruin

MATERIAAL 
Karton

KENMERKEN 
Zelf te vouwen doos. Sluiting door klep met kleefstrook.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

090010 100 x 100 x 20 mm   wit
090020 138 x 138 x 28 mm  wit
090030 180 x 180 x 28 mm wit
090040 215 x 155 x 20 mm  wit
090050 310 x 220 x 28 mm wit

MATERIAAL 
Karton 

KENMERKEN 
Sluiting door middel van vouwen van de doos.

BESTELNR  OMSCHRIJVING

777 Mat transparant met zwarte dop

MATERIAAL 
Kunststof 

KENMERKEN 
Draaidop

090050

149

EN
VE

LO
PP

EN



VERZENDVERPAKKINGEN
VEILIG VERSTUREN VAN UW VERZENDVERPAKKINGEN

BRIEVENBUSVERZENDDOOS A5/C5

BRIEVENBUSVERZENDDOOS A4/C4

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

091001 160 + 29 x 250 mm bruin
091002 160 + 29 x 250 mm zwart 
091003 160 + 29 x 250 mm rood
091004 160 + 29 x 250 mm blauw
091005 160 + 29 x 250 mm groen
091006 160 + 29 x 250 mm fuchsia
091007 160 + 29 x 250 mm zilver

MATERIAAL 
450 grams massief karton

KENMERKEN 
Opening aan de korte zijde en voorzien van insteekklepjes.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

092001 240 + 29 x 350 mm bruin
092002 240 + 29 x 350 mm zwart 
092003 240 + 29 x 350 mm rood
092004 240 + 29 x 350 mm blauw
092005 240 + 29 x 350 mm groen
092006 240 + 29 x 350 mm fuchsia
092007 240 + 29 x 350 mm zilver

MATERIAAL 
550 grams massief karton

KENMERKEN 
Opening aan de korte zijde en voorzien van insteekklepjes.
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VERZENDVERPAKKINGEN
VEILIG VERSTUREN VAN UW VERZENDVERPAKKINGEN

VERZENDDOOS A3/C3

VERZENDDOOS WIT 

151

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

093001 305 + 90 x 420 mm bruin
093002 305 + 90 x 420 mm zwart 
093003 305 + 90 x 420 mm rood
093004 305 + 90 x 420 mm blauw
093005 305 + 90 x 420 mm groen
093006 305 + 90 x 420 mm fuchsia
093007 305 + 90 x 420 mm zilver

MATERIAAL 
650 grams massief karton

KENMERKEN 
Opening aan de korte zijde en voorzien van insteekklepjes, 
de A3 verzendoos is niet brievenbus geschikt. 

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

090003 160 + 29 x 250 mm 550 gr massief karton
090004 220 + 29 x 300 mm 550 gr massief karton
093008 305 + 90 x 420 mm 650 gr massief karton

KENMERKEN 
Opening aan de korte zijde en voorzien van insteekklepjes, 
de A3 verzendoos is niet brievenbus geschikt. 
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AMERIKAANSE VOUWDOOS
VOOR ALLERLEI TOEPASSINGEN

De Amerikaanse vouwdoos leveren wij in 
verschillende formaten. U kunt deze stevige 
golfkartonnen doos sluiten door middel van tape. 
Wij leveren deze verpakking plano bij u aan 
waardoor het nauwelijks ruimte in beslag neemt. 
Deze vouwdoos kunt u voor allerlei toepassingen 
gebruiken en is zeer stevig door het gebruik van 
golfkarton. 

MATERIAAL 
Golfkarton enkelgolfs

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

140012 298 x 198 x 308 mm      bruin
140013 394 x 294 x 380 mm      bruin
140014 430 x 310 x 280 mm      bruin
140015 580 x 370 x 250 mm      bruin

AMERIKAANSE VOUWDOOS

140014
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AUTOLOCKDOZEN
IN HOOGTE VERSTELBAAR

Onze autolockdozen zijn stevige golfkartonnen 
verzenddozen die handig te sluiten zijn door 
middel van een zelfklevende strip. De dozen zijn 
gemakkelijk in elkaar te zetten door de 
automatische bodem. Tevens zijn ze in hoogte 
verstelbaar door de perforatielijn op de hoeken en 
gemakkelijk te openen met behulp van de 
scheurstrip. Kortom, een verzenddoos voorzien 
van vele handige opties in diverse formaten. 

MATERIAAL 
Golfkarton enkelgolfs

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

120010 229 x 164 mm            (A5+) 50-115 mm, bruin
120011 304 x 216 mm            (A4) 50-115 mm, bruin
120012 460 x 309 mm           (A3+) 50-115 mm, bruin

AUTOLOCKDOZEN

120010

120011

120012
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TAPE
IN DIVERSE KLEUREN AANSLUITEND BIJ UW VERZENDVERPAKKING

Plak en kleef al uw verzendverpakkingen dicht 
met onze sterke PP tape. Wij kunnen u de tape in 
diverse kleuren leveren zodat deze aansluit bij de 
kleur van uw verzendverpakking. De lijmlaag is van 
acrylaat op waterbasis waardoor deze zeer 
milieuvriendelijk is en lang houdbaar. 

MATERIAL 
PP

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

17001 50mm x 66 mtr      wit
17002 50mm x 66 mtr      transparant
17003 50mm x 66 mtr      bruin

TAPE
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TAPEHOUDER
SCHOON EN GEMAKKELIJK UW VERPAKKINGEN SLUITEN

De Handkartonsluiter voor het veilig, schoon en 
gemakkelijk sluiten van uw verpakkingen. 
Geschikt voor alle rolbreedtes tot en met 50 mm 
en rollengtes tot en met 66 meter. Voorzien van 
rol-rem en afgeschermd mes.

BESTELNR

17000  

TAPEHOUDER



MEDISCHE VERPAKKINGEN
VEILIG EN BETROUWBAAR



Veilige en betrouwbare Medische  
verzendverpakkingen en producten  
voor het verzenden van diagnostische 
monsters hebben zeer specifieke eisen. 
DaklaPack levert een gespecialiseerd 
assortiment dat volledig voldoet aan de 
internationale regelgeving en aan de 
voorschriften van posterijen. DaklaPack 
hecht de allergrootste waarde aan de 
veiligheid, het gebruiksgemak en de 
betrouwbaarheid van haar medische 
verzendverpakkingen en soortgelijke 
producten. Wij staan u graag terzijde  
bij het vinden van de juiste verpakking voor 
uw specifieke doeleinden!



POLYMED
VOOR ZENDINGEN TUSSEN TWEE VASTE ADRESSEN 

Met het PolyMed verzendetui heeft u de ideale 
oplossing voor zendingen van biologische materia-
len. Met name als die zendingen veelvuldig tussen 
twee vaste adressen plaatsvinden. De verzendetuis 
zijn vervaardigd van stevig vinyl en kunnen 
veelvuldig worden gebruikt. Ze zijn gemakkelijk te 
openen en te sluiten door het hersluitbare profiel 
met zipper. Achter het transparante venster is 
ruimte voor een tweezijdig te bedrukken adres-
kaartje, zodat u niet steeds hetzelfde adres hoeft 
te typen of te schrijven. U gebruikt de PolyMed in 
combinatie met Transportblisters, Safetybags  
en absorberende inlegvellen. PolyMed past in de 
brievenbus,  hetgeen u een belangrijke besparing 
op de portokosten oplevert.

TOEPASSINGEN
PolyMed etuis worden veelal toegepast voor het versturen 
van medische en diagnostische monsters van en naar 
artsen, ziekenhuizen, laboratoria en patiënten. Raadpleeg 
voor regelgeving en de volledige verpakkingsinstructies voor 
het verzenden van biologisch materiaal www.DaklaPack.nl

MATERIAAL
De Polymed is gemaakt van 0,35 mm soepel vinyl.

KENMERKEN 
De standaard uitvoering is voorzien van een venster.
Binnenformaat venster: 80 x 120 mm.
Leverbaar in de kleuren rood, groen, blauw, geel en wit.
Andere kleuren en maatvoeringen vanaf 500 stuks op 
aanvraag.

BEDRUKKINGEN
PolyMed verzendetuis kunnen ook bedrukt worden vanaf 
500 stuks. Mogelijkheden en prijzen op aanvraag, 
afwijkende formaten en/of uitvoeringen (o.a. met  
zekerheidssluiting) vanaf 500 stuks op aanvraag leverbaar.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

15010 235 x 155 mm  wit
15011 235 x 155 mm rood
15012 235 x 155 mm  blauw
15013 235 x 155 mm groen
15014 235 x 155 mm geel

15000 260 x 176 mm  wit
15001 260 x 176 mm  rood 
15002 260 x 176 mm  blauw 
15003 260 x 176 mm  groen
15004 260 x 176 mm  geel 

POLYMED
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VOOR KLEINE EN GROTE ZENDINGEN

Verpakken is een kunst, goed verpakken is een 
vereiste bij de ADR richtlijn P650.
Buitendozen van golfkarton in verschillende maten 
zorgen voor een nette, degelijke verpakking. 
Andere maten op aanvraag.

TOEPASSINGEN
Versturen van biologische materialen uit categorie B. 
Raadpleeg voor regelgeving en de volledige verpakkings-
instructies voor het verzenden van diagnostisch materiaal 
www.DaklaPack.nl

MATERIAAL
Wit golfkarton, bedrukt met UN-nummer en logo volgens 
voorschrift Deutsche Bundespost.

KENMERKEN
Goedgekeurd volgens BAM, PostNL en TNT als buiten-
verpakking voor biologische stoffen uit categorie B, mits 
gebruikt volgens verpakkingsinstructies P650 in combinatie 
met Safetybag en absorberende buizenhouders.

BESTELNR  FORMAAT 

20121 240 x 129 x 30 mm

BESTELNR  FORMAAT 

520300 Bestaat uit: Minimailbox en 
 Safetybag bubble 165 x 265 mm 
 (internationale tekst) 
 Absorberende houder 4 posities
520305 Bestaat uit: Minimailbox en 
 Safteybag bubble 165 x 265 mm 
 (internationale tekst) 
 Absorberende houder 1 positie medium

MINIMAILBOX
P650

MINIMAILBOX
SET 

520300





DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

Met PolyMed verzendetuis heeft u de ideale oplossing voor 
zendingen van diagnostische monsters. In het bijzonder als die 
zendingen veelvuldig tussen twee vaste adressen plaatsvinden. 
De verzendetuis zijn vervaardigd van stevig vinyl van 0,35 mm dik 
en kunnen veelvuldig worden gebruikt. Ze zijn gemakkelijk te 
openen en te sluiten door het hersluitbare profiel met rits. Poly-
Med past in de brievenbus. 

Deze tailor made PolyMed is tot stand gekomen na veelvuldig 
overleg met een groot laboratorium, dit laboratorium had de 
wens een aantal speciale potjes tegelijkertijd van bijvoorbeeld 
huisarts naar laboratorium te sturen. 

Het probleem was dat de bijbehorende formulieren vaak bovenop 
de potjes terecht kwamen, waardoor de verzendenvelop niet 
meer als briefpost maar als pakket werd aangemerkt. Dit had 
een kostenstijging tot gevolg. Door een PolyMed met 2 vakken en 
2 ritsen te maken waren de problemen opgelost en past de 
verzendetui nu perfect door de brievenbus als briefpost. Formu-
lieren en potjes blijven gescheiden en dit zorgt voor een efficiënte 
verzending conform de P650 richtlijn.

POLYMED
TAILOR MADE



ABSORBING MATERIALS
ABSORBEERT EN HOUDT DE VLOEISTOF BINNEN DE VERPAKKING

De absorberende materialen zijn onderdeel van 
de verpakkingsinstructie P650. Bij een calamiteit 
absorbeert het materiaal de vloeistof, welke 
binnen de verpakking dient te blijven. De pads van 
25 gram zetten vloeistof om in een vaste substantie 
en zijn uitermate geschikt voor grote diagnosti-
sche monsters en medisch afval. De absorberende 
vellen zijn aan één zijde voorzien van een vloeistof-
dichte laag, waardoor de buitenkant schoon en 
droog blijft.

TOEPASSINGEN
Onderdeel van de verpakkingsinstructie P650. 
Bij een calamiteit absorbeert het materiaal de vloeistof 
die binnen de verpakking dient te blijven. Raadpleeg voor 
regelgeving en de volledige verpakkingsinstructies voor 
het verzenden van biologisch materiaal www.DaklaPack.nl

ABSORBEREND VERMOGEN
Kleine vellen: t.b.v. transportblister 15 ml.
Grote vellen: tenminste 100 ml.
Buizenhouder: 1 buis 50 ml., 2 buizen 100 ml., 
3 buizen 225 ml., 4 buizen 190 ml., 6 buizen 300 ml.
Absorberende pads: 0,6 liter bloed of 3,5 liter vloeistof.

BESTELNR  OMSCHRIJVING

460197 vel 90 x 127 mm
460583 vel 200 x 300 mm voor 150 ml

BESTELNR  OMSCHRIJVING

460621 Pad 25 gram

ABSORBEREND VEL 
VOOR POLYMED

ABSORBING MATERIAL VOOR GROTE 
P650 VERPAKKINGEN
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ABSORBING MATERIALS
ABSORBEERT EN HOUDT DE VLOEISTOF BINNEN DE VERPAKKING

ABSORBING MATERIAL 
BUIZENHOUDERS

163

BESTELNR  OMSCHRIJVING

430640 Absorberende buizenhouder, 
 voor 1 buis, small
430650 Absorberende buizenhouder, 
 voor 1 buis, middel
430660 Absorberende buizenhouder,
 voor 2 buizen
430670 Absorberende buizenhouder, 
 voor 3 buizen
460650 Absorberende buizenhouder, 
 voor 4 buizen
430680 Absorberende buizenhouder,
 voor 6 buizen
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430650

430660

460650

430680

430670



SAFETYBAGS
HOUDT VLOEISTOFFEN BINNEN EN BUITEN

De Safetybag is voorzien van een absoluut 
vloeistofdichte zekerheidssluiting. De verpakking 
is gemaakt van sterk transparant polyethyleen en 
houdt gegarandeerd vloeistof binnen en buiten. 
Door het eenvoudig verwijderen van de afdekstrip 
wordt de zak hermetisch afgesloten.

TOEPASSINGEN
De Safetybag is zeer geschikt als secundaire vloeistof-
dichte verpakking voor onder andere biologische stoffen  
uit categorie B. In combinatie met de Transportblister,  
de PolyMed verzendenvelop en voldoende absorberend 
materiaal voldoet deze samenstelling aan de verpakkings-
voorschriften (zie specificaties). Raadpleeg voor regel-
geving en de volledige verpakkingsinstructies voor het 
verzenden van biologisch materiaal www.DaklaPack.nl

MATERIAAL
Transparant polyethyleen, dikte 70 micron.

SLUITING
Vloeistof dichte sluiting met afdekstrip.

BEDRUKKING
Standaard voorzien van gebruiksaanwijzing, unieke 
barcode en nummering. Afwijkende formaten en 
bedrukkingen offreren wij u graag op aanvraag.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

460909 165 x 170  mm   Internationale tekst
460900 165 x 275 mm   Nederlandse tekst
460915 165 X 265 mm   Internationale tekst

SAFETYBAG
VOOR O.A POLYMED
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SAFETYBAGS
HOUDT VLOEISTOFFEN BINNEN EN BUITEN

SAFETYBAG
GROTE FORMATEN

IATA SAFETYBAG

SAFETYBAG MET 
EXTRA ZIJVAK

165

BESTELNR  FORMAAT 

460905 255 x 385 mm
460910 385 x 580 mm
460911 590 x 620 mm

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

461090 175  x 265 mm  met documentenvak
461175 260 x 370 mm  met documentenvak

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

460930 165 x 265 mm  met documentenvak
460944  165 x 275 mm      met documentenvak 
  en gele band 
  (internationale tekst)
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460944

460930





DIT PRODUCT WERD SPECIAAL IN OPDRACHT GEMAAKT.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE OVER EEN NIEUW TE ONTWIKKELEN

VERPAKKING, PRODUCT OF OPLOSSING. VOOR MEER INFORMATIE
BEL 0320-277900 OF E-MAIL NAAR INFO@DAKLAPACK.COM

De Safetybag is zeer geschikt als secundaire vloeistofdichte 
verpakking voor onder andere biologische stoffen uit categorie 
B. In combinatie met de Transportblister, de PolyMed 
verzendenvelop en voldoende absorberend materiaal voldoet 
deze samenstelling aan de verpakkingsvoorschriften P650. 
Standaard zijn de Safetyags voorzien van gebruiksaanwijzing, 
unieke barcode, unieke nummering en UN3373 symbool. 

Specifiek voor één ziekenhuis is deze Safetybag ontwikkeld met 
een afwijkende kleur. Doel was om snel een onderscheid te 
kunnen maken voor welk type laboratorium het 
patiëntenmateriaal bestemd is. Zo kan de frontoffice van dit 
grote laboratorium efficiënter werken en wordt tijd bespaard. 
Deze Safetybag kan nu ook gebruikt worden voor de 
Citobepalingen in elke ander laboratorium of ziekenhuis. 
Wanneer een vloeistofdichte verpakking moet voldoen aan 
speciale eisen of wensen, zoals in dit geval met onderscheid in 
laboratorium, bieden wij hiervoor talloze opties. Er wordt 
daarom graag met u meegedacht om een vloeistofdichte 
verpakking te ontwikkelen, volledig aansluitend op uw wensen.

SAFETYBAG
TAILOR MADE



SAFETYBAGS
HOUDT VLOEISTOFFEN BINNEN EN BUITEN

SAFETYBAG BUBBEL VOOR 
MINIMAILBOX EN BUIZENPOST

PHARMA SAFETYBAG 
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BESTELNR  FORMAAT 

460950 165 x 265 mm  Nederlandse tekst
460698 165 x 265 mm  Internationale tekst

BESTELNR  FORMAAT

460904 165  x 275 mm 
460907 255 x 385 mm 
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PERSONAL SAFETYBAG
EFFICIËNT EN VEILIG BEWAREN VAN PATIËNTEIGENDOMMEN

De Personal Safetybag is een onmisbaar attribuut 
voor de medische hulpverlening. Het garandeert 
een correcte en efficiënte werkwijze met  
betrekking tot het bewaren en administreren van 
de persoonlijke eigendommen van patiënten.

TOEPASSINGEN
De Personal Safetybag is bedoeld voor gebruik door 
personeel van ambulancediensten en ziekenhuizen. Per 
afdeling kan men het unieke bewaarnummer, dat aan de 
bovenzijde van de zak bevestigd is, bewaren. Dit bewaar-
nummer correspondeert uiteraard met het nummer op de 
zak, zodat te allen tijde kan worden achterhaald welke 
persoonlijke eigendommen aan welke patiënt toebehoren.

MATERIAAL
De Personal Safetybag is gemaakt van 70 micron dik 
polyethyleen.

SLUITING
Klepsluiting met afdekstrip voor een veiligheidssluiting 
voorzien van bewaarstroken met uniek nummer.

BESTELNR  FORMAAT

450067 190 x 260 mm
450068 260 x 385 mm
450069 600 x 510 mm + handvat

PERSONAL SAFETYBAG

450068



RIGIDSAFETYBAG
EEN UNIEKE EN EFFICIËNTE OPLOSSING 

+ +

“ Unieke en efficiënte oplossing voor het versturen 
van biologische stoffen. Het nieuwe design voldoet 
aan de huidige eisen en wordt compleet 
geassembleerd geleverd. 

Absorberend vel Transportblister Safetybag

3 Producten
in één oplossing

Tear notches 
voor eenvoudig 
openen

”
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De RigidSafetyBag voldoet volledig aan de eisen 
van PostNL en is goedgekeurd door BVI (Belgisch 
Verpakkings Instituut). De RigidSafetyBag bestaat 
uit een vloeistof-en stofdichte zak met daarin een 
blister omgeven door een absorberende pouch, die 
de volledig inhoud van een 25 ml container kan 
absorberen in geval van een calamiteit.  
De RigidSafetyBag staat al open om het vullen  
met buisjes of containers makkelijk te maken.  
Na het verwijderen van de afdekstrip ontstaat er 
een perfecte verpakking voor het versturen van 
biologische stoffen, Categorie B. De RigidSafety-
Bags zijn eenvoudig te openen door de ontvangen-
de laboratoria, wat efficiënt en tijdbesparend is.

TOEPASSINGEN
Versturen van biologische stoffen uit Categorie B 
(zoals patiëntenmateriaal). 
Complete secundaire verpakking volgens P650.

KENMERKEN
De RigidSafetyBag is vloeistof- en stofdicht. Hij is voorzien 
van een zekerheidssluiting en duidelijke iconen voor de 
gebruiksaanwijzing. De RigidSafetyBag is goedgekeurd 
door het Belgisch Verpakkings Instituut (erkend keurings-
instelling) volgens de normen van PostNL.

MATERIAAL
Polyethyleen en PET.

SAMENSTELLING
Ovale blister
Absorberende pouch
Safetybag

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

460948 105 x 175 mm  Nederlandse tekst
460949 105 x 175 mm  Internationale tekst

 

RIGIDSAFETYBAG

U kunt de Rigidsafetybag 
versturen in een Snazzymed! 
Bekijk de volgende pagina voor 
dit product.
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SNAZZYMED
SNAZZYMED VERZENDOPLOSSING

Ontwikkeld ten behoeve van Clinical Trials. 
Daarnaast ook geschikt voor elk ander doel, 
waarbij de patiënt of deelnemer wordt verzocht om 
een diagnostisch monster te retourneren. 
Eenvoudig te vullen door middel van opening aan de 
zijkant en in enkele seconden  te sluiten met behulp 
van de klep met kleefstrook. Eenmaal ontvangen 
door de deelnemer, is de envelop moeiteloos te 
openen door middel van handige inkepingen en 
bijbehorende perforatielijn. Perfect geschikt voor 
ouderen of patiënten met een beperking, aangezien 
er geen extra hulpmiddelen voor het openen nodig 
zijn. Een betaalbare totaaloplossing, betrouwbaar 
en eenvoudig in gebruik!

TOEPASSINGEN
De SnazzyMed verzendoplossing is speciaal ontwikkeld 
voor het verzenden van zelftests aan patiënten of aan 
deelnemers aan specifieke onderzoeken.   

MATERIAAL
Mat BOPP/LDPE, 80 micron

KENMERKEN
“HEEN” envelop – eenvoudig te openen door middel van de 
handige (gekleurde)  afscheurlijn – 3 zijden gelast en 
opening aan de korte zijde. Voorzien van klep met 
kleefstrook. “RETOUR” envelop – eenvoudig te openen 
door middel van onzichtbare inkepingen en klep met 
kleefstrook. Voorbedrukt met UN3373-logo en handleiding 
in het Engels, Nederlands, Frans en Duits.  

SNAZZYMED (RETOUR ENVELOP) BESTELNR  FORMAAT

520600 185 x 242 mm + 30 mm klep

SNAZZYMED (HEEN ENVELOP) BESTELNR  FORMAAT

270700 185 x 242 mm + 30 mm klep
270701 251 x 325 + 12 + 10 mm + 30 mm klep 



BODYBAGS
DE BODYBAG IS EEN INNOVATIEF NIEUW ONTWERP

De Bodybag of lijkhoes is een innovatief nieuw 
ontwerp. Gemaakt door professionals voor 
professionals. Belangrijke aspecten als stevig, 
goed draagbaar, antistatisch, ventilerend en 
verstelbaar zijn na jaren van onderzoek uitgewerkt 
tot een bruikbaar product. 

TOEPASSINGEN
Transport van lijken op een verantwoorde manier. 
Voor Forensische Opsporing is exclusieve Bodybag (481330) 
ontwikkeld, voorzien van een blauwe streep.

EIGENSCHAPPEN
Groot formaat 2440 x 1300 mm, verstelbaar tot driekwart 
en half met behulp van een uniek klittenbandsysteem.
Aan beide korte zijden voorzien van “one way” ventilatie 
membranen, waardoor vochtige lucht uit de Bodybag kan 
ventileren. Kunststof ritssluiting “deur” model , 2 zippers 
voorzien van grote ogen voor verzegeling. 4 Handvatten aan 
beide lange zijden, zodat meerdere mensen de Bodybag 
kunnen tillen. Voor eenduidig gebruik  is de hoes voorzien 
van letters. H voor hoofdeinde en F voor voeten. Documen-
tenvak voorzien van sluiting en vak voor identificatietag.

MATERIAAL
De Bodybags zijn gemaakt van wit antistatisch LDPE.

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

481330  2440 x 1300 mm  wit + blauwe streep
  (alleen beschikbaar  
  voor forensische politie
   diensten)

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

482218  2440 x 1300 mm  wit

BODYBAG FORENSIC

BODYBAG NON-FORENSIC
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TRANSPORTBLISTER
MONSTERLIJK GOED VERPAKT EN VERZONDEN

Transportblisters zijn ontwikkeld voor het  
verzenden van medische en biologische materialen 
en vervaardigd uit stevig polypropyleen.  
De afmetingen van Transportblisters zijn zodanig 
gekozen, dat ze in de PolyMed verzendenvelop 
passen. De meeste Transportblisters kunnen in 
combinatie met de meeste andere verpakkingen 
als briefpost worden verzonden, hetgeen u een 
belangrijke besparing op de portokosten oplevert. 
U gebruikt ze in combinatie met een vochtabsor-
berend inlegvel en de Safetybag.

TOEPASSINGEN
Transportblisters worden toegepast voor het verzenden 
van medisch en biologisch onderzoeksmateriaal: bloed, 
faeces, urinemonsters, uitstrijkjes, weefselmonsters en 
swabs. Raadpleeg Voor regelgeving en de volledige 
verpakkingsinstructies voor het verzenden van biologisch 
materiaal www.DaklaPack.nl

MATERIAAL
De transportblisters zijn gemaakt van 0,80 mm dik 
polypropyleen.

KENMERKEN
Als verzendverpakking in combinatie met de PolyMed 
verzendenvelop, Safetybag en vochtabsorberend inlegvel.

BESTELNR  OMSCHRIJVING

460168 1 positie 
460186 2 posities
460144 3 posities
460148 6 posities

TRANSPORTBLISTER BLOED 
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TRANSPORTBLISTER
MONSTERLIJK GOED VERPAKT EN VERZONDEN

TRANSPORTBLISTER CYTO

TRANSPORTBLISTERS 
FAECES/URINE

175

BESTELNR  OMSCHRIJVING

460237 Cyto (plaats voor swab en objectglaasje)

BESTELNR  OMSCHRIJVING

460270 Parasitologie (TFT)
460177 Transportblister faeces 1 positie
460184 Transportblister faeces 2 posities
460712 Transportblister 15 ml container
460870 Transportblister 10 posities
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460270



TRANSPORTBLISTER
MONSTERLIJK GOED VERPAKT EN VERZONDEN

TRANSPORTBLISTER SWABS

TRANSPORTBLISTER COMBIBLISTER

176

BESTELNR  OMSCHRIJVING

460201 1 Positie 
460231 2 Posities 
460850 Multi Swabblister

BESTELNR  OMSCHRIJVING

460410 Combi 

460201

460850



LABELS
LABELS VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN

Deze labels voldoen aan de juiste verpakkings-
voorschriften voor de PolyMed verzendetui of  
voor de buitenverpakking voor de P650  
(biologische stoffen UN3373). Tevens kunnen  
wij voor u postpendelkaartjes maken voor de 
PolyMed verzendetui. Hierdoor kunt u gemakkelijk 
diagnostische monsters retour zenden door 
simpelweg het kaartje om te draaien achter het 
transparante venster in de PolyMed.

TOEPASSINGEN
Raadpleeg voor regelgeving en de volledige 
verpakkingsinstructies voor het verzenden van biologisch 
materiaal www.DaklaPack.nl

KENMERKEN
Deze labels voldoen aan de juiste verpakkingsvoor schriften 
voor de PolyMed verzendetui of voor de buiten verpakking 
voor de P650 (biologische stoffen UN3373).

BESTELNR  OMSCHRIJVING

460262 Label voor PolyMed 4 stappenplan
460610 Label UN3373 logo 99 x 110 mm transparent
464085  100 x 150 mm dry ice UN1845
461385 100 x 147 mm UN3245 wit
461384 60 x 100 mm Iata-DGR wit
461383 60 x 100 mm wit This way up
461846 Label UN3373 logo 99 x1 10 mm wit, 
 Nederlands
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P620 / P650 PACKAGING
VOOR VEILIG VERVOER VOLGENS VERPAKKINGSINSTRUCTIE 

De P620/P650 verpakking is geschikt voor het 
vervoeren of versturen van gevaarlijke biologische 
stoffen en cultures uit categorie A en B. De 
verpakking dient tenminste te bestaan uit: groene 
container, kunststof schokabsorber, één absorbe-
rend zakje per buisje en de kartonnen doos. Voor 
gekoeld transport of droogijszendingen kunt u 
aanvullend een isolatiebox met bijbehorende 
kartonnen doos gebruiken. De verpakking is ook 
geschikt voor extra veilig transport van biologische 
stoffen, categorie B (P650).

TOEPASSINGEN
Voor het versturen van gevaarlijke diagnostische 
monsters en cultures uit categorie A, die moeten voldoen 
aan verpakkingsinstructie P620. Raadpleeg voor regel-
geving en de volledige verpakkingsinstructies voor het 
verzenden van biologisch materiaal www.DaklaPack.nl

KENMERKEN
UN-goedgekeurde verpakking voor de verpakkings-
instructie P620 en P650.

178

COMPLETE SET
GEKOELD

BESTELNR  OMSCHRIJVING

520200 Set P620/650 gekoeld
 Bestaat uit: 
 EPS box 3 liter
 Doos met labelset
 Groene container vloeistofdicht, 500 ml
 1 paar schokabsorbers
 4 stuks absorberende pouches

P620 / P650
PACKAGING 
COMPLETE SET 

BESTELNR  OMSCHRIJVING

520100 Set P620 UN2814
520125 Set P650 UN3373
 Bestaat uit:
 Doos 100 x 100 x 180 mm
 Groene container vloeistofdicht, 500 ml
 1 paar schokabsorbers
 4 stuks absorberende pouches
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P620 / P650 PACKAGING
VOOR VEILIG VERVOER VOLGENS VERPAKKINGSINSTRUCTIE

EPS BOX

DOOS UN2814
VOOR GROENE 
CONTAINER

KARTONNEN DOOS VOOR EPS DOOS 

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

13003 400 x 330 x 260 mm 35 liter
13004 340 x 250 x 320 mm 12 liter
13005 418 x 317 x 315 mm 23 liter
520005  235 x 230 x 152 mm 3 liter

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

520004 100 x 100 x 180 mm voor 500 ml
  groene container
520010 100 x 100 x 220 mm voor 800 ml
  groene container

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

520006 295 x 244 x 16 mm  kartonnen doos  
  voor isolatiebox 
  (520005)

13003



P620 / P650 PACKAGING
VOOR VEILIG VERVOER VOLGENS VERPAKKINGSINSTRUCTIE

DOOS UN3373
VOOR GROENE
CONTAINER

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

520008 100 x 100 x 180 mm omverpakking
   voor 500 ml
  groene container
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BESTELNR  FORMAAT 

13001 315  x 185 x 180 mm
13002 480 x 410 x 350 mm 
 (geschikt als omverpakking voor 
 EPS box 13003)

KARTONNEN DOOS 
GESCHIKT VOOR TRANSPORT
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P620 / P650 PACKAGING
VOOR VEILIG VERVOER VOLGENS VERPAKKINGSINSTRUCTIE

KOELELEMENT P620/650

COMPLETE 
TRANSPORTCONTAINER

BESTELNR  OMSCHRIJVING

460727 Koelelement voor 520200

BESTELNR  OMSCHRIJVING

520150 500 ml P620/P650 groene container
520175 800 ml P620/P650 groene container
 Bestaat uit:
 Groene container vloeistof dicht
 1 paar schokabsorbers
 4 stuks absorberende pouches

520150 520175



FECOTAINER
SCHOON, HYGIËNISCH EN PRAKTISCH

De Fecotainer® is een gebruiksvriendelijke en 
hygiënische verzamelmethode voor alle vormen 
van ontlasting. Stevig geconstrueerd, veilig voor 
patiënten, verpleegkundigen en laboratoriummede-
werkers. De Fecotainer® is inklapbaar en past door 
de brievenbus (slechts 28 mm hoog) en kan daar-
door eenvoudig naar patiënten worden gestuurd. 
Het plastic is recyclebaar en de bijgeleverde 
afvalzak is biologisch afbreekbaar. De Fecotainer® 
is CE-gemarkeerd en hygiënisch in gebruik  
(de deksel sluit het compartiment geurdicht af).

TOEPASSINGEN
Gebruiksvriendelijke en hygiënische verzamelmethode 
voor alle vormen van ontlasting. Te gebruiken bij zowel 
patiënten thuis als in ziekenhuizen, verzorgingshuizen en 
verpleeghuizen. 

De Fecotainer® is een gepatenteerde disposable, 
CE-gemarkeerd, eenvoudig in gebruik, flexibel maar sterk.

KENMERKEN
Disposable faeces collector.

BESTELNR  OMSCHRIJVING

460869 Fecotainer

FECOTAINER

182
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YOURINFLOW
ZELFONDERZOEK URINEWEGPROBLEMEN BIJ MANNEN

YourInFlow is een zeer innovatief product, ontwik-
keld door professionals. De disposable urine flow 
meter is gemakkelijk in thuisgebruik, hygiënisch en 
schoon. De YourInFlow is zeer geschikt voor het 
vaststellen van de maximale urine flow en het urine-  
volume bij lage urinewegproblemen. De set bestaat 
uit 3 disposablezakken, voorzien van een uitleesven-
ster en een reservoir met maatverdeling. Verbeterde 
registratie van de resultaten door het verwijderen 
van het label op het meetgedeelte. Gebruiksaan-
wijzing door duidelijke pictogrammen op de zak. Na 
controle van het volume is de zak eenvoudig te legen 
door een uniek valvesysteem en kan vervolgens 
worden weggegooid bij het huishoudelijk afval.

TOEPASSINGEN
Voor het meten van de maximale  flow en het urinevolume 
bij mannen met lage urinewegproblemen.  
Voor meer informatie kijk op www.yourinflow.com

KENMERKEN
Voorzien van uniek flow meetsysteem met verwijderbaar 
label voor de resultaten. Hygiënisch, schoon, eenvoudig in 
gebruik en disposable.

MATERIAAL
Polyethyleen

BESTELNR  OMSCHRIJVING

530150 Set van 3 stuks 

YOURINFLOW



SWABS
STERIEL, BETROUWBAAR EN HANDIG

Swabs zijn gegarandeerd steriel verpakt. Dat 
maakt ze voor 100 % betrouwbaar voor elk soort 
onderzoek, waarbij biologisch materiaal wordt 
afgenomen. De watten zijn aangebracht op een 
plastic of aluminium steel en gemaakt van rayon. 
Ze kunnen desgewenst worden voorzien van een 
medium (met of zonder koolstof). Swabs zijn 
leverbaar in een peel-pack of onbreekbare buis.

TOEPASSINGEN
Swabs zijn bij uitstek geschikt om menselijk of veterinair
materiaal af te nemen voor onderzoek. Swabs worden 
voor vele onderzoeken en testen gebruikt. Raadpleeg voor 
regelgeving en de volledige verpakkingsinstructies voor 
het verzenden van biologisch materiaal www.DaklaPack.nl

MATERIAAL
De Swabs zijn gemaakt van diverse materialen als 
aluminium, plastic of rayon.

BESTELNR  OMSCHRIJVING

300200 Plastic swab in peelpack
300251 Aluminium breukvrije buis
300261 Plastic breukvrije buis
300285 Plastic steel met koolstof en zwarte dop
300287 Plastic steriele swab met blauwe dop

SWABS

184

300200

300261

300251

300285

300287
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TRANSPORT
OP TEMPERATUUR EN MODULAIR

Veel (biologische) materialen moeten bij een 
bepaalde temperatuur bewaard of getransporteerd 
worden. De TempShell-elementen en -frames 
bieden u een flexibele oplossing. TempShell- 
elementen en -frames kunnen worden gebruikt  
in speciaal ontwikkelde isolatietassen of Blueline-
boxen. De temperatuurbereiken zijn: -30, -21,
-18, +4, +22 en +37 °C. Koffers voor bijvoorbeeld 
koeriersdiensten en luchttransport kunnen op 
maat worden gemaakt.

TOEPASSINGEN
TempShell-elementen en -frames zijn zeer geschikt  
voor het vervoeren en bewaren van biologische stoffen, 
patiëntenmonsters, bloedproducten zoals packetcells en 
farmaceutische producten, zoals temperatuurgevoelige 
medicijnen of grondstoffen.

MATERIAAL
De TempShell-elementen zijn gemaakt van stevig hdpe 
Vulling: afhankelijk van de te bereiken temperatuur en 
specifiek.

BESTELNR  OMSCHRIJVING

420411 +4°C  element (1 paar)
420412 +4°C  ring vorm (1 paar)
420506 +22°C  element (1 paar)
420507 +22°C  ring vorm (1 paar)
420511 +37°C  element (1 paar)
420541 +37°C  ring vorm (1 paar)

420476 -18°C  element (1 paar)
420251 -18°C   ring vorm (1 paar)
420463 -30°C  element (1 paar)
420464 -30°C   ring vorm (1 paar)

TEMPSHELL

420412

420411
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TRANSPORT
OP TEMPERATUUR EN MODULAIR

KOELELEMENTEN TRANSPORTER

THERMOSCAN

GELPACK

BESTELNR  OMSCHRIJVING

420418 3000 ml.  +4°C
420318 2000 ml.  +4°C
420531 200 ml.  +4°C
420532 500 ml.  +4°C
420533 600 ml.  +4°C
420535 500 ml.  -18°C
420536 600 ml.  -18°C
420419 3000 ml. -18°C
420455 1000 ml. +4°C
420542  1000  ml. +37°C
420571 400  ml. -18°C 

 

BESTELNR  OMSCHRIJVING

420700 Thermoscan USB-port adapter starterskit
  (logger, USB adapter, software)
420701 Thermoscan datalogger calibrated 
 (met certificaat)
420702 Thermoscan starterskit plus 
 (5 loggers, USB adapter, software)
420705 Thermoscan datalogger non-calibrated
420706 Houder voor thermoscan datalogger

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

420614 105 x 105 x 10 mm 100 gram, wit
420613 185 x 120 x 10 mm 200 gram, blauw
420611 240 x 180 x 20 mm  600 gram, blauw
420610 300 x 220 x 20 mm  800 gram, blauw

420418

420533
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TRANSPORT
OP TEMPERATUUR EN MODULAIR

SILVERBAG

MONOTRIPLE BOX

BESTELNR  OMSCHRIJVING

420577 3 liter
420550 4 liter
420427 10 liter
420417 16 liter

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

420573 Silverbag voor MonoTripleBox (420524)
420524 MonoTripleBox zonder doos
420525 Kartonnen doos voor MonoTripleBox, 
 set à 10 stuks.

MINIVAQBOX BESTELNR  OMSCHRIJVING

420477 MiniVaqBox 16 liter
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TRANSPORT
OP TEMPERATUUR EN MODULAIR

TRANSPORTER BLAUW BESTELNR  OMSCHRIJVING

420416 10 liter blueline transporter 
 incl. carrying strap
420415 20 liter blueline transporter
420414 30 liter blueline transporter

420252 Carrying strap voor 20 liter transporter
420253 Carrying strap voor 30 liter transporter

420415

420252

TRAVELBAG
BLUELINE

BESTELNR  OMSCHRIJVING

420431 Etui voor dagelijks gebruik
420432 Reizigerstas met koelelementen
420430 Reizigerstas complete uitvoering

420430

POLYCOOL TRANSPORTPOUCH BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

520500 Klein
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TRANSPORT
OP TEMPERATUUR EN MODULAIR

UN TRANSPORTKIST
ALUMINIUM
UN-GOEDGEKEURD

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

461895 400 x 300 x 340 mm Aluminium
461896 600 x 400 x 340 mm Aluminium
462896  Tussenschot voor UN transportkist (461896)

461896

BIO TRANSPORTCASE BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

520011                 Transportbox oranje



190

BUIZEN/CONTAINERS
VEILIG EN ONBREEKBAAR

Containers en buisjes zijn bedoeld als onderdeel 
van de verzendverpakkingen voor onder andere 
faeces, urine en andere lichaamsvloeistoffen. 
Wij hebben tevens wijdhalspotten met een ruime 
opening voor pathologie. De Biopost art. 777 is 
uitermate geschikt voor het verzenden van 
watermonsters als briefpost. Ook bieden wij de 
mogelijkheid om de containers of buizen voor u 
af te vullen met vloeistoffen, zoals bijvoorbeeld 
4% gebufferde formaldehyde.

TOEPASSINGEN
Geschikt voor het verpakken en vervoeren van 
allerlei diagnostisch materiaal. Raadpleeg voor regel-
geving en de volledige verpakkingsinstructies voor het 
verzenden van biologisch materiaal www.DaklaPack.nl
De containers of buizen kunnen voor u worden afgevuld 
met vloeistof, zoals bijvoorbeeld 4% gebufferde  
formaldehyde, Mogelijkheden op aanvraag.

MATERIAAL
Zowel de containers als de buizen zijn gemaakt van 
polypropyleen.

BESTELNR  OMSCHRIJVING

420184 5 ml. 47 x 16 mm witte dop 
773 Ronde bodem 10 ml 100 x 16 mm rode dop
772 Ronde bodem 10 ml 100 x 16 mm gele dop
420368 Buis 100 x 16 mm met witte dop 
420199 5 ml. 54 mm x 16 mm witte dop

BESTELNR  FORMAAT OMSCHRIJVING

777 125 x70 x 28 mm 200 ml biopost platte 
  container voor o.a. 
  watermonsters 

BUIZEN

CONTAINERS 
POLYPROPYLEEN

773

420368 420184
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BUIZEN/CONTAINERS
VEILIG EN ONBREEKBAAR

VERZENDCONTAINER 
VOOR EEN BUIS 

CONTAINERS POLYPROPYLEEN

CONTAINERS WIJDHALSPOT 
UIT TRANSPARANT PVC

BESTELNR  OMSCHRIJVING

751 Container 110 x 30 x 30 mm
761 Blauwe schroefdop 30 mm (voor artikel 751)
760 Gele schroefdop 30 mm (voor artikel 751)

BESTELNR  OMSCHRIJVING

726 Container 15 ml. met transparante dop
727 Container faeces 25 x 76 lepel bruine dop 15 ml.
728 Container 20 ml. met witte dop
729 Container faeces 23 x 107 lepel bruine dop 30 ml.
460253 Container 90 x 25 met losse witte dop 30 ml.
460149 Container met blauwe dop 20 ml.
460945 Container met blauwe dop 35 ml.
460946 Container met blauwe dop 50 ml.
460947 Container met blauwe dop 100 ml.
430016  Container met witte dop 90 ml.
470036 Container met sta-rand en maatverdeling
 groene dop 50 ml.
470033 Container 180 ml. met blauwe dop

BESTELNR  OMSCHRIJVING

788 50 ml.  met zwarte dop
787 200 ml.  met zwarte dop
786 500 ml.  met zwarte dop
789 1000 ml.  met zwarte dop

460253

789 786 787 788

727 430016 470036
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DENTAL
DE BESTE KEUZE VOOR TANDTECHNISCHE WERKSTUKKEN

De Dental Carrier is de beste transportblister voor de 
tandtechniek, die vele voordelen biedt voor de tandarts-
praktijk. Alle werkstukken zijn per patiënt overzichtelijk 
en toegankelijk en gemakkelijk op te bergen. De kans 
op breuk, beschadiging of zoekraken neemt zo sterk af. 
De Dental Carrier bestaat uit een scharnierende 
onder- en bovenkant met klemsluiting. De vakverdeling 
is optimaal gekozen voor een zo groot mogelijk aantal 
tandtechnische werkstukken. Het buitenformaat is 
passend voor het transport van één of meer Dental 
Carriers in de veelgebruikte kunststof vervoerboxen. 
In de Membraandoos kunnen diverse tandtechnische 
materialen goed zichtbaar worden vervoerd. De folie in 
de doos zorgt er voor dat de inhoud in de verpakking 
exact op de juiste plaats blijft zitten.

TOEPASSINGEN
De Dental Carrier is een transportblister voor 
tandtechnische werkstukken. Voor de kleinere op te bergen 
tandtechnische materialen is er de Membraandoos.

MATERIAAL
Dental Carrier: dikte 1,0 mm, materiaal polypropyleen.
Membraandoos: polystyreen met folie als tussenlagen

KENMERKEN
De Membraandoos is compleet doorzichtig.

BESTELNR  OMSCHRIJVING

460810 Dental Carrier

BESTELNR  OMSCHRIJVING

461619 39 x 39 x 17,8 mm

DENTAL CARRIER

MEMBRAANDOOS
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TABLETBLISTER
BETROUWBAAR EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

De Tabletblister is een unieke, gebruiksvriende-
lijke en betrouwbare verpakking met handige 
dagindeling. Hij is uitermate geschikt voor  
het efficiënt, één week vooruit verpakken van 
tabletten. In de apotheek kunnen de tabletten 
zorgvuldig worden gesorteerd en gedoseerd,  
zodat de foutkans minimaal is. De Tabletblister is 
voorzien van een gebruiksvriendelijk plakschutvel, 
waarmee voor de dag het tabletvakje eenvoudig 
kan worden ingedrukt.

TOEPASSINGEN
De Tabletblister is zeer geschikt voor verpleeghuizen 
met een groot aantal patiënten dat veel medicijnen moet 
innemen.

MATRIAAL
Onze Tabletblisters zijn gemaakt van polypropyleen.

KENMERKEN
De Tabletblister is voorzien van een sticker met informatie.

BESTELNR  FORMAAT 

460860 163 x 220 x 23 mm

TABLETBLISTER
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STORAGE
OPSLAGSYSTEEM

De dozen/boxen, gemaakt van hoogwaardig 
polypropyleen, zijn gemakkelijk schoon te maken. 
Voorzien van een doorzichtige deksel en gaatjes in 
de bodem. Het perfecte systeem voor opslag, 
transport, invriezen (tot -90  �C). Afmetingen 
algemeen: 130 x 130 mm (hoogte varieert).
De stellingen als opbergsysteem van de dozen/ 
boxen zijn gemaakt van sterk RVS.

BESTELNR  OMSCHRIJVING

Storage box voor gebruik o.a. voor pcr. geschikt voor 
vaatjes van 0,2 ml. of strips van 8 x 0,2 ml. tot 7,5 mm 

420376  Voor 196 vaatjes   naturel, B30
420563  Voor 196 vaatjes   groen, B30G
420564  Voor 196 vaatjes   geel, B30Y
 

196 VAATJES
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STORAGE
OPSLAGSYSTEEM

81 BUIZEN

49 BUIZEN

ZONDER
VAKVERDELING

BESTELNR  OMSCHRIJVING KLEUR

Storage box met inzet 9 x 9 vakjes voor buizen van 
45-50 mm hoog met een diameter tot 12,5 mm

420246 Voor 81 buizen groen, B50G
420371 Voor 81 buizen naturel, B50
420372 Voor 81 buizen rood, B50R
420396 Voor 81 buizen blauw, B50B
420433 Voor 81 buizen geel, B50Y
420471 Voor 81 buizen wit, B50W
420520 Voor 81 buizen roze, B50P
420600 Voor 81 buizen violet, B50V

BESTELNR  OMSCHRIJVING KLEUR

Storage box met inzet 7 x 7 vakjes, voor buizen 
45-50 mm hoog met een diameter tot 16,5 mm

420379 Voor 49 buizen rood, B47R
420448 Voor 49 buizen geel, B47Y
420449 Voor 49 buizen naturel, B47
420450 Voor 49 buizen blauw, B47B
420451 Voor 49 buizen groen, B47G

BESTELNR  OMSCHRIJVING KLEUR

Storage box variabel in hoogte verstelbaar 45-50 mm, 
zonder inzet

420381 Zonder vakverdeling groen, B40G
420382 Zonder vakverdeling blauw, B40B
420383 Zonder vakverdeling naturel, B40
420384 Zonder vakverdeling rood, B40R
420385 Zonder vakverdeling zwart, B40S



STORAGE
OPSLAGSYSTEEM

196

81 BUIZEN

81 BUIZEN

50 OBJECTGLAASJES

BESTELNR  OMSCHRIJVING KLEUR

Storage box met 9 x 9 vakververdeling, voor buizen 
van 75-80 mm hoog en een diameter tot 12,5 mm

420377 Voor 81 buizen geel, B80Y
420380 Voor 81 buizen naturel, B80
420445 Voor 81 buizen zwart, B80S
420493 Voor 81 buizen groen, B80G
420494 Voor 81 buizen vuurrood, B80F
420495 Voor 81 buizen violet, B80V
420496 Voor 81 buizen wit, B80W
420522 Voor 81 buizen lichtgroen, B80H
420565 Voor 81 buizen blauw, B80B

BESTELNR  OMSCHRIJVING KLEUR

Storage box met 9 x 9 vakververdeling, voor buizen 
van 90-95 mm hoog en een diameter tot 12,5 mm

420375 Voor 81 buizen roze, B99P
420378 Voor 81 buizen blauw, B99B
420438 Voor 81 buizen zwart, B99S
420485 Voor 81 buizen lichtgroen, B99H
420566 Voor 81 buizen vuurrood, B99F
420567 Voor 81 buizen violet, B99V
420568 Voor 81 buizen geel, B99Y

BESTELNR  OMSCHRIJVING KLEUR

Storage box voor objectglaasjes (76 x 26 mm), 
genummerd, stapelbaar, stofdicht materiaal: polystyrol 
(bestand tegen invriezen). Afmetingen: 172 x 83 x 30 mm

420390 Voor 50 objectglaasjes geel, K50Y
420391 Voor 50 objectglaasjes groen, K50G
420392 Voor 50 objectglaasjes zwart, K50S
420482 Voor 50 objectglaasjes wit, K50W
420443 Voor 50 objectglaasjes blauw, K50B
420458 Voor 50 objectglaasjes oranje, K50O
420459 Voor 50 objectglaasjes rood, K50R
420460 Voor 50 objectglaasjes turquoise, K50T
420498 Voor 50 objectglaasjes violet, K50V
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STORAGE
OPSLAGSYSTEEM

BESTELNR  OMSCHRIJVING KLEUR

Storage box met inzet 8 x 8 vakjes, voor buizen 
45-55 mm hoog met een diameter tot 11 mm
420478 Voor 64 buizen blauw, B41B
420479 Voor 64 buizen groen, B41G 

Storage box voor objectglaasjes (76 x 26 mm)
materiaal: polypropyleen. Afmetingen: 44 x 23 x 86 mm
420444 Voor 5 objectglaasjes naturel, K05

 
Storage rek voor buizen met een diameter tot 12 mm
materiaal: styrofoam. Afmetingen: 146 x 73 x 40 mm
420394 Rek voor 5 x 10 buizen wit, GSTY
420393 Rek voor 5 x 10 buizen blauw, G50B

 
Storage rek voor buizen met een diameter tot 30 mm
materiaal: polypropyleen. Afmetingen: 234 x 88 x 70 mm
420434 Rek voor 2 x 6 buizen blauw, G26

STORAGE OPBERG SYSTEEM VOOR BOXEN 
(STELLINGEN) IN DIEPVRIESKISTEN

Voor storage boxen met een hoogte tot 29 mm 
(hoogte rek 258 mm)
420561 Rek voor 7 x 4 boxen, U347

 
Voor storage boxen met een hoogte tot 78 mm 
(hoogte rek 247 mm)
420562 Rek voor 3 x 4 boxen, U743

 
Voor storage boxen met een hoogte tot 98 mm 
(hoogte rek 203 mm)
420560 Rek voor 2 x 4 boxen, U942

BESTELNR  OMSCHRIJVING KLEUR

Storage box inzet gemaakt van karton met kunststof 
coating, voor storage boxen zonder verdeling
420386 Inzet voor 10 x 10 buizen tot 
 diameter 11,6 mm zwart, Z100

Storage box met 7 x 7 vakververdeling, voor buizen van 
90-95 mm hoog en een diameter tot 16,5 mm
420481 Voor 49 buizen rood, B97R

Storage box met inzet, voor buizen 50 ml., 125 mm hoog 
en met een diameter tot 30 mm
420373 Voor 10 buizen naturel, B20

 
Storage box met inzet 5 x 5 vakjes, voor buizen 15 ml., 
125 mm hoog met een diameter tot 17 mm
420472 Voor 25 buizen naturel, B25

 
Storage box met inzet 10 x 10 vakjes, voor buizen tot 
52 mm hoog met een diameter tot 8,5 mm
420374 Voor 100 buizen geel, B63Y

 
Storage box variabel in hoogte verstelbaar 45-50 mm 
zonder inzet en geen gaatjes in de bodem
420529 Zonder vakverdeling naturel, D40

 
Storage box variabel in hoogte verstelbaar 70-80 mm 
zonder inzet
420543 Zonder vakverdeling naturel, B01

 
Storage box vaste hoogte van 52 mm, zonder inzet
420548 Zonder vakverdeling naturel, B60
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