
Det handler om at tænke ud af boksen 
– uden at det koster kassen

PaperlinX er først og fremmest…

Professionelle fagfolk

Konkurrencedygtig
Det kræver muskler at sikre sine  
kunder den rigtige kvalitet til den  
rigtige pris – hver dag

Alt inden for:  EmballagE  |  kontor  |  REngøRing & aftøRRing  |  kAntine & CAtering  |  Sign & DiSplay pRoDuktER



Danmarks 
 stærkeste  

sortiment
med over 10.000+ varenumre kan du  
spare både tid og penge ved kun at hand-
le forbrugsvarer hos én leverandør. Vores 
sortiment er både bredt og dybt, hvilket er 
din garanti for, at du kan få den optimale 
produktløsning - Hvad enten du har brug for 
plastfolie, pizzaæsker eller post-it notes. 

unikke kunde- og  
produkttilpassede  

løsninger
Vi har vores eget team af specialister;  
Solution managers, med omfattende viden 
fra producentmarkedet om produkter, teknik 
og udstyr samt logistikløsninger. Sammen 
med dig, skaber de en løsning, der præcis 
matcher dine ønsker og behov, - både til 
produkt, produktionsapparat og logistik.



servicerer mange brancher: 

Produktion & Logistik
Vi er en af Danmarks største leverandører 
af industri- og transportemballage. Udover 
at levere selve produktet, er vi også kendt 
for at optimere vores kunders indkøbs- 
processer. 

Kontor & IT
PaperlinX er storleverandør til det danske 
erhvervsliv. Vi er partner med verdens 
største leverandør af kontorprodukter; 
Office Depot og er en del af Danmarks 
største indkøbsorganisation på kontor- 
området; Office Supplies Denmark.

Detail & Catering
Vi er specialister i fødevareemballage og 
andre produkter til detail & catering seg-
mentet. Vi hjælper vores kunder med både 
standard og specialfremstillede løsninger 
til netop deres behov. 

Rengøring & Aftørring
Vi har alt til at holde virksomheden ren og 
indbydende. Med over 1.000 miljøvenlige 
produkter giver vi samtidig vores kunder 
mulighed for at træffe et miljøbevidst valg.

Specialløsninger
Mange kunder vælger at få udviklet spe-
cialemballage gennem os, f.eks. embal-
lagevarer med profiltryk, salgsemballage 
eller emballage i specielle størrelser og 
udformninger. 

Sign & Digital
PaperlinX kan levere alt til skilte- og print-
produktion. Vi sikrer dig den helt rigtige 
sammensætning af maskiner, medier, for-
brugsvarer og support. 

Reklameartikler og 
tryksager
PaperlinX har stor erfaring med profilvarer 
– Fra grafiske tryksager til et stort udvalg 
af profilvarer med logotryk. 



Hvorfor vælge PaperlinX?
• 10.000 + lagervarer

• 1.000 miljøprodukter

• 100 produktspecialister

• 1 samlet indkøb

• dag til dag levering

• fast kontaktteam

• kundetilpassede løsninger

Se mere på www.paperlinx.dk


