
Nemt at bestille - 24 timer i døgnet / 7 dage om ugen

Stort udvalg: 5500 produkter på lager

ALT i emballage!

ALT

ALT

ALT

TIL DIT BEHOV

TILGÆNGELIGT  
ONLINE

LEVERET TIL  
DIG

Spar op til-35%
på beSt priceS

Til forsendelse af
dine produkter!

1200 VARENUMRE 
I KASSER OG POSTEMBALLAGE

Få hjælp af vores

find den 
papkasse  
du skal 
bruge med  
1 enkelt klik!

info@rajapack.dk rajapack.dk44 58 77 00 44 58 77 10

Få hurtig levering indenfor 48/ 72 timer
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Papkasser

• Yderside på kasserne består af kraftliner.
• Ideel til at indpakke, beskytte og forsende dine produkter.
• Meget modstandsdygtig overfor brud, fugt og temperaturudsving.

Leveres plano.

varenr.
L x B x H  

indvendigt  
i mm

palle  
af

pakke 
af

kr. pr. kasse

-30%

op til 60 fra 60 

CAD01 250 x 200 x 150 600 15 9,10 6,30  pr. kasse

CAD05 300 x 300 x 300 240 15 12,65 8,80  pr. kasse

CAD05C 310 x 220 x 250 480 15 11,30 7,90  pr. kasse

CAD53 400 x 300 x 270 240 15 21,25 14,85  pr. kasse

CAD17 500 x 310 x 310 240 15 19,25 13,25  pr. kasse

CAD28 600 x 400 x 300 120 10 32,40 22,65  pr. kasse

CAD29 600 x 400 x 400 120 10 22,30 15,60  pr. kasse

CAD35 700 x 400 x 400 120 10 38,35 26,85  pr. kasse

CAD39 800 x 500 x 500 120 10 57,10 39,95  pr. kasse

CAD48● 1180 x 780 x 800 120 1 151,- 105,-  pr. kasse

● Palletilpassede

varenr.
L x B x H  

indvendigt  
i mm

palle  
af

pakke  
af

kr. pr. kasse

-30%

op til 100 fra 100 

CAS02 160 x 120 x 110 3300 25 2,55 1,75  pr. kasse

CAS04 200 x 140 x 140 3300 25 3,- 2,10  pr. kasse

CAS07 230 x 190 x 160 1650 25 4,55 3,15  pr. kasse

CAS09 250 x 250 x 100 1100 25 4,70 3,25  pr. kasse

CAS15 310 x 215 x 100 1100 25 4,35 3,-  pr. kasse

CAS15A 310 x 220 x 150 1650 25 3,90 2,70  pr. kasse

CAS21 350 x 230 x 250 1100 25 5,90 4,10  pr. kasse

CAS29 400 x 300 x 180 400 25 8,90 6,20  pr. kasse

CAS48 500 x 400 x 300 400 20 12,55 8,75  pr. kasse

CAS60 600 x 400 x 400 200 20 20,35 14,20  pr. kasse

Enkelt bølgepap
Alsidige kasser!

Dobbelt bølgepap
Dobbelt beskyttelse!

Se det fulde sortiment på s. 16-24

ALT
TIL DIT BEHOV

-30%
Enkelt bølgepap: ved 100 kasser eller + 
Dobbelt bølgepap: ved 60 kasser eller +

OVER 1200 FORSKELLIGE  
VARIANTER AF PAPKASSER  

OG POSTÆSKER

ALT
TIL FORSENDELSE  

AF DINE PRODUKTER!



V O R E S  S E R V I C E S

DEN BEDSTE KVALITET TIL DEN BEDSTE PRIS  
OG SERVICE I VERDENSKLASSE!

Dine fordele hos Rajapack:
•  Hurtig levering indenfor 48/72 timer- (Se s. 399)
•  Fri levering ved ordre over Kr. 1500,-
•  Professionel rådgivning
•  Produkter af høj kvalitet
•  Optimale forhold mellem pris og kvalitet  

og skarpe priser på Best Price produkter
•  100% tilfredshedsgaranti

Professionel rådgivning fra vores specialister
Vores rådgivere sidder klar til at hjælpe dig!  
Hvad end det drejer sig om indpakning, beskyttelse, 
forsendelse eller opbevaring er vi klar til at hjælpe dig.
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Vores specialister er klar 
til at hjælpe dig!

Sådan kontakter  
du os:

44 58 77 00
Mandag til Fredag 8.00 til 16.30

44 58 77 10

rajapack.dk
info@rajapack.dk

Rajapack ApS,  
Vandtårnsvej 83 A, 2860 Søborg

Besøg vores specialbutikker  
på nettet:

Alt til lager og varehåndtering
Stort udvalg i palleløftere, sækkevogne, plukkasser 
og meget mere på: 
www.rajalager.dk

Alt til gaveindpakning
Gavepapir, gavebånd, gaveæsker, gaveposer -  
Alt til en pæn indpakning på: 
www.rajaboutique.dk

Alt i poser
Poser med og uden lukning, poser med fals, 
bobleposer, antistatiske poser og meget mere på: 
www.rajabag.dk

Test før du køber!

Vil du helst have produktet  
i hånden inden du bestiller?
Vi har vareprøver på udvalgte 
produkter så du kan afprøve 
produktet - Helt gratis!

gratis
VarEPrØVEr
På udValgtE ProduktEr



NEM BESTILLING
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Finder dine produkter  
med 1 enkelt klik!
•  Brug de smarte søgefunktioner til at finde det ønskede 

produkt. Søg efter størrelse, materiale, farve eller 
andre egenskaber.

•  Find den perfekte kasse med vores  
Indtast blot de ønskede mål og få forslag til hvilken 
kasse du skal bruge.

Brugervenlige og udførlige 
produktinformationer:
• Tekniske informationer
• Ekspertråd
• Produktvideoer og detaljerede billeder
• Special butikker

Din personlige konto:
•  Opret faste indkøbslister
•  Få overblik over indkøbshistorikken
•  Nem og hurtig bestilling
•  Administrer leverings-  

og faktureringsadresser

Er det dit første besøg  
på rajapack.dk? 
Tilmeld dig og benyt de mange fordele! 
Nem bestilling og godt overblik med din 
personlige konto.
Ved at tilmelde dig Rajapack nyhedsbrevet 
modtager du spændende tilbud  
og nyheder!

rajapack.dk  
hurtigt og effektivt!
24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året !

Vores website er 100% tilpasset  
din smartphone eller tablet.

Fuld tilfredshedsgaranti!
Din tilfredshed ligger os på sinde. 
Vi er glade når vores kunder er glade. Derfor sidder  
vores rådgivere klar til at besvare alle de spørgsmål  
du eventuelt måtte have. Hvad enten det gælder spørgsmål 
omkring en ordre, levering eller priser garanterer vi altid  
et hurtigt og fyldestgørende svar. 
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KØB
UDEN

RISIKO!

5500 produkter på lager!
Med en lagerkapacitet på 160.000 m2  
har vi altid alle vores produkter på lager.

30 dages returret:
Hvad enten du har bestilt et forkert produkt eller blot skiftet 
mening har du altid 30 dages returret. Dette forudsætter 
at produktet er i samme stand som det blev leveret.  
Hvis vi skulle have lavet en fejl eller leveret et beskadiget 
produkt, er transportomkostningerne selvfølgelig på vores 
regning.

Vælg hvilken betalingsmetode 
der passer dig bedst!
Hos Rajapack kan du frit vælge hvordan du vil betale:

•  Du kan betale med betalingskort online,  
nemt og fuldstændigt sikkert.

•  Du kan betale via simpel bankoverførsel.

•  Du kan også vælge at få tilsendt en faktura  
med 30 dages kredit.

De oplyste priser er dagspriser  
i kroner ekskl. moms. Priserne er gældende  
til 31/12/2014.

Rajapack er medlem af FDIH  
og det er en fordel for dig!

FDIH er foreningen for Dansk internethandel  
og er en interesseorganisation for virksomheder, 
der forretningsmæssigt bruger internettet  
og andre digitale kanaler.
Rajapack er medlem af FDIH for at blive inspireret 
og udfordret på vores forretning i både vores egen 
og din interesse. FDIH’s konferencer og seminarer 
sikrer, at vi hele tiden er opdateret med lovgivningen 
og udviklingen på internettet, så du får den bedste 
oplevelse på vores site.

Har du spørgsmål til din bestilling, 
levering, betaling eller andet?
Vores rådgivere hjælper dig gerne. 
Kontakt os på

E-Mail: info@rajapack.dk

44 58 77 00
Mandag til fredag, fra 8.00 til 16.30



399

HURTIG LEVERING

Levering indenfor 48/72 timer 
i hele Danmark

Levering når du ønsker det

•  Faste leveringer  
Anvender du meget emballage?  
Få faste leverancer af produkter  
på forudbestemte datoer.

•  Levering til flere adresser 
Har i flere afdelinger?  
Så er der mulighed for at planlægge 
leverancerne således at de dækker 
behovet i den enkelte afdeling.

•  Levering på bestemt dato 
Forbruger du store mængder emballage? 
Benyt muligheden for at få leveret  
på en bestemt dato og spar på 
lagerpladsen. Selvfølgelig uden yderligere 
omkostninger for dig.

•  Ekspres levering 
Ønsker du dine produkter leveret 
ekspres? 
Så kontakt vores rådgivere som kan 
oplyse pris og tid for leveringen.

Ved ordre under Kr. 1500,- påregnes et leverings-  
og ekspeditionsgebyr på Kr. 150,-

Fri levering  
ved ordrer over Kr. 1500,- (ekskl. moms)

På specialprodukter og maskiner kan der forekomme længere leveringstid.

For ordrer modtaget inden  kl. 14  
mandag til fredag

er vores målsætning at levere indenfor 48 timer.

•  Spar penge med specialpriser baseret  
på dit årlige forbrug.

•  Få lavet en rammeaftale ideelt til virksomheder  
med flere afdelinger og leveringsadresser.

•  Spar på lagerpladsen og få leveret når du skal bruge 
produktet. Vi har altid alle varer på lager.

•  Få optimeret dit forbrug din account manager 
analyserer og understøtter dit behov for emballage.

Få det meste ud af vores samarbejde

Bruger du store  
mængder?
Få et tilbud 
indenfor 24 timer!

24timer!

Snak med vores  
salgsteam og hør  
hvordan vi kan hjælpe

400



FORDELE TIL STORKUNDER

Vores salgsteam besøger dig 
i hele Danmark

401

Bruger du store mængder emballage  
eller har du brug for et tilbud på en stor ordre?  
Vores salgsteam analysere dit behov  
og giver dig den bedste pris.

Som ny storkunde er vores mål  
at spare dig for både tid og penge 

•  Besøg hos dig: drag fordel af et besøg  
fra en emballage konsulent der kan optimere dit forbrug.

•  Få vareprøver tilsendt så du kan vurdere  
om produktet passer til dig.

•  Vi arbejder sammen med dig for at skabe  
den bedst mulige løsning, skræddersyet efter dine behov.

•  Få fordelagtige specialpriser således at de økonomiske 
rammer er optimeret i forhold til dit emballageforbrug. 

Som eksisterende storkunde er vores 1. 
prioritet at understøtte dine behov

•  Vi forstår dine behov i forhold dit emballageforbrug  
og finder dermed de perfekte løsninger. 

•  Fuld opmærksomhed fra din account manager,  
så du er sikker på du har den optimale løsning.

•  Få specialpriser der er optimeret i forhold til  
dit forbrug og fremtidige behov.

•  Få input til alternative løsninger fra vores 
emballagekonsulenter. Det kan være miljøvenlige 
alternativer eller måske specialdesignet emballage  
der passer perfekt til dig.

•  Vi giver dig en totalløsning  
og du kan være sikker på din forretning  
er i trygge hænder hos Rajapack.

Emballagerådgivning 
skræddersyet  
til din virksomhed

Kontakt vores specialister:

Fax: 44 58 77 10
E-mail: salg@rajapack.dk

44 58 77 00
Mandag til fredag, fra 8.00 til 16.30

Emballage efter dine mål og ønsker

Udnyt din emballage 
som reklameplads!

Har du brug for en bestemt type emballage,  
i et bestemt mål?
• 1-, 2- eller 3-lags papkasser
• Postæsker
• Flaskeemballage

Vi efterkommer din forespørgsel  
hurtigt og nemt:
•  Fremsend dine ønsker til produkt  

og mål.
•  Du modtager et tilbud fra os  

indenfor 24 timer efter gennemgang  
af dit projekt.

•  Produktet leveres til dig 2-4 uger  
efter bekræftelse af ordren.
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Lige fra idé til det færdige projekt, 
stiller vi vores know how  
og ekspertise til din rådighed.  
Kontakt os!

Fax: 44 58 77 10
E-Mail: salg@rajapack.dk

44 58 77 00
Mandag til fredag, fra 8.00 til 16.30



Vi gør din emballage  
personlig!
Emballage med tryk, logoer  
og farver
• Papkasser
• Pakketape
• Poser
• Etiketter
• Kuverter
• Boblekuverter og forsendelsesposer

Vores rådgivere hjælper dig  
fra idé til produkt:
•  Fremsend det logo, tekst eller de farver  

du vil have trykt.
•  Indenfor 24 timer modtager du en kliche  

til godkendelse.
•  Ordren leveres 2-4 uger efter  

du har accepteret ordren.

SPECIAL EMBALLAGE
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Lige fra idé til det færdige projekt, 
stiller vi vores know how  
og ekspertise til din rådighed. 
Kontakt os!

Fax: 44 58 77 10
E-Mail: salg@rajapack.dk

44 58 77 00
Mandag til fredag, fra 8.00 til 16.30

Vores specialister er klar til at hjælpe

Praktisk! 
Se instruktionsvideoer  
på YouTube!
Scan QR koden med din smartphone  
og få instruktioner til hvordan du benytter  
vores maskiner.

Vores specialister tager projektet  
fra ide til færdig løsning:
•  Få fastsat dit månedlige eller årlige forbrug
•  Få den optimale emballageløsning 
•  Få en demonstration af den ønskede maskine
•  Få maskinen leveret inklusiv teknisk vejledning

Vælger du en maskine hos Rajapack 
kan du med fordel nyde godt af vores 
omfattende service:
•  Gratis instruktion og opsætning
•  Gratis prøveperiode
•  Garanti på 1 til 5 år alt efter maskine

404 

Et stort udvalg af  
emballagemaskiner

ONLINE VIDEO
INSTRUKTIONER

Kontakt vores eksperter  
og forhør dig om hvilken  
løsning der er den optimale  
for netop dit behov!

44 58 77 00
Mandag til fredag, fra 8.00 til 16.30

E-Mail: salg@rajapack.dk
Web: rajapack.dk



Øg produktiviteten  
med maskiner fra

VORES UDVALG AF EMBALLAGEMASKINER
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Du har mulighed for at købe eller leje alt efter maskine. 
Stort udvalg af effektive og kraftfulde maskiner. 
Kontakt os og forhør dig om dine muligheder  
for en gratis prøveperiode.

POLSTRING OG BESKYTTELSE
Papir- og luftpudemaskiner
S. 204-215

LUKNING
Strapping maskiner 
S. 260-261

PALLETERING
Strækfilmmaskine 
S. 296

KRYMPNING
Krympeapparat 
S. 156

P R O F E S S I O N E L L E  E M B A L L A G E L Ø S N I N G E R

SVEJSNING
Svejseapparater
S. 156-157

Dine  
fordele!

Vi interesserer os for bæredygtig udvikling
og påtager os et socialt ansvar

En virksomhed 
der engagerer sig

52%
miljøvenlige produkter

Vores engagement  
for miljøet i 2012 95%

europæiske leverandører
19%

mindre papirforbrug*
*For katalogproduktion i Raja Group de sidste 5 år

Raja Group er medlem af FSC®  
Dette sikrer, at produkterne fremstilles  
af træ fra bæredygtige skovbrug.
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Miljøvenlige emballageløsninger
Rajapack tilbyder en bred vifte af miljøvenlige produkter,  
som overholder specifikke miljøkrav. 
Disse kan findes i vores katalog eller online på rajapack.dk/miljoe.html

Siden grundlæggelsen i 1954, har Raja Group taget ansvaret i forhold til både 
miljø og samfund meget alvorligt:

• Vi tilbyder et miljøvenligt alternativ til mange af vores produkter
•  Vi sikrer os at leverandører lever op til krav omkring etik og miljø
•  Vi forbedrer og reducerer løbende den påvirkning vores papirkataloger har på miljøet: 

- Partnerskab med „IMPRIM’VERT“ der sikrer at vi overholder de miljømæssige foreskrifter 
- Anvendelse af klorfrit papir fra bæredygtige skovbrug

Med dette udgangspunkt arbejder vi hver dag for at sikre, at du er tilfreds som kunde.

Læs mere om Rajapack  
og miljøet på

rajapack.dk/miljoe.html

PEFC/10-4 - 126

Vi producerer vores kataloger ved 
anvendelse af anerkendte miljøstandarder



VORES ENGAGEMENT

Siden 2006 har Raja Danièle Marcovici 
Fonden støttet kvindeprojekter i Frankrig 
og resten af verden. 

Til dato har fonden støttet over 200 projekter  
indenfor solidaritet, undervisning, uddannelse og sundhed.

„Udover virksomheders økonomiske rolle,  
bør de også tage ansvar for samfundet omkring dem.
Jeg grundlagde Raja Danièle Marcovici Fonden,  
for at understøtte de værdier der er vigtige for mig, 
nemlig: respekt, lighed og adgang til uddannelse for alle...  
til ære for alle kvinder.“

AMREF (Afrika)
I samarbejde med den vestafrikanske 
sundhedsorganisation (WAHO) og som led  
i kampagnen „Stand Up For African Mothers“  
har vi indført den første e-learning  
platform for jordemødre i Afrika,  
der skal hjælpe dem med regnskab.

Life Project for Youth (Philippinerne)
Projektet „Aurora“ understøttes af Raja Foundation. 
Det er et program for social og erhvervsmæssig 
integrering af unge „stand-alone“ mødre  
der lever i fattigdom eller eller på anden vis  
er marginaliserede.

Habitat Cité 
(Nicaragua) 
Foreningen „Habitat Cité“ 
træffer foranstaltninger  
for at støtte social 
reintegration af mennesker 
med vanskelige levevilkår. 
Raja Fonden har understøttet 
15 kvinder under deres 
uddannelse. I Nicaragua lærer de at bygge 
ved anvendelse af ler.

Tissons la solidarité 
(Frankrig)
Organisationen  
„Tissons la solidarité“ kæmper 
mod kvinders udelukkelse  
fra arbejdsmarkedet.

Omfatter over 200 projekter  
i 37 lande
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Du finder alle projekter  
og informationer på

fondation-raja-marcovici.com

En europæisk gruppe!

Vores services er tilgængelige  
i hele Europa

Raja Group i tal

411 Mio. €
Omsætning i 2012

5500
Produkter på lager

500.000
Kunder i Europa

1400
Medarbejdere

10
Distributionscentre

160.000 m2

Lager faciliteter

Læs mere om Raja Group på  
raja-group.com

Efter 60 år på markedet, er Raja Group til stede i 15 lande 
og distribuerer emballage produkter til mere end  
500.000 europæiske kunder. Vores store udvalg og erfaring 
gør at du kan drage fordel af vores know how! 

Lige gyldigt om du er fra et multi-nationalt selskab, 
håndværksvirksomhed, industri, service eller distribution  
er alle vores medarbejdere klar at give dig den service  
og de produkter som du forventer. Vi har medarbejdere fordelt 
på 18 kontorer i 15 lande:

Frankrig, Storbritannien, Belgien, Luxembourg, Nederlandene, 
Tyskland, Østrig, Spanien, Italien, Schweiz, Tjekkiet, Danmark, 
Polen, Norge og Sverige.

Drag fordel af de indkøbsfordele vi har  
som international koncern!
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RAJA BRAND- Raja gruppens  
eget kvalitetsmærke!
Vælg produkter med mærket „RAJA“.

Disse omhyggeligt udvalgte 
emballageløsninger tilbydes  
i alle vores produktserier.
Her er du sikret høj kvalitet  
og et optimalt forhold mellem pris 
og produkt.
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EN INTERNATIONAL GRUPPE
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Mere end 1400 medarbejdere  
over hele Europa  
og 500.000 kunder i 15 lande.

gratIS
1 DISPENSER
ved køb af 2 pakker PP  
Low Noise pakketape 

af samme varenr. 
 Tilbud kun gældende 1 gang pr.  bestilling

44 58 77 00 44 58 77 10 rajapack.dkFAX410

Boblefolie
Stødabsorende beskyttelse!
• Beskytter ethvert objekt mod slag og stød.
• Reducerer fragtomkostninger som følge  
af lav vægt.
Materiale: PE. Tykkelse: 72 my. 
Boblediameter: 10 mm. Boblehøjde: 4 mm.

varenr. farve bredde  
i mm

længde  
i m

antal  
pr. pakke

kr. pr. rulle

-15% -20% -25%

fra 36 fra 108 fra 216 fra 504 
ADP23 brun 50 66 36 16,95 14,05 13,55 12,50
ADP25 transparent 50 100 36 19,95 16,95 15,95 14,95
ADP24 brun 50 100 36 19,95 16,95 15,95 14,95

ADP27 transparent 50 66 36 16,95  12,50  pr. rulle

ADP28 brun 75 66 24 23,- 19,50 18,35 17,25

PP Low Noise pakketape

Stærk og støjsvag!
• Let og lydløs afrulning.
• Industrikvalitet: Ideel til lukning af mellemtunge kasser op til ca. 35 kg.
Folietykkelse: 35 my. Samlet tykkelse: 60 my.

-25%
allerede fra 1 pakke

På vAreNr. Fremhævet i guLt

oP tiL

-35%
allerede fra 1 pakke

På vAreNr. Fremhævet i guLt

varenr. bredde  
i cm

længde  
i m

antal  
pr. pakke

kr. pr. rulle

-20%

 fra 2 

LUR50A 50 100 2 195,-  125,-  pr. rulle

-20% -30% -35%

fra 1 fra 3 fra 5 fra 10 

LUR100A 100 100 1 370,-  239,-  pr. rulle
LUR120A 120 100 1 431,- 344,- 301,- 280,-
LUR135A 135 100 1 552,- 441,- 386,- 358,-
LUR150A 150 100 1 515,- 411,- 360,- 334,-
LUR200A 200 100 1 896,- 716,- 627,- 582,-

Se det fulde sortiment på s. 173.

Se det fulde sortiment på s. 221.

ALT  TIL BESKYTTELSE OG LUKNING  
AF DINE KASSER!

gratIS
1 CuttEx 
            KNIv
ved bestilling af  
2 ruller boblefolie  

af samme varenr.



Nemt at bestille - 24 timer i døgnet / 7 dage om ugen

Stort udvalg: 5500 produkter på lager

ALT i emballage!
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TILGÆNGELIGT  
ONLINE

LEVERET TIL  
DIG

Spar op til-35%
på beSt priceS

Til forsendelse af
dine produkter!

1200 VARENUMRE 
I KASSER OG POSTEMBALLAGE

Få hjælp af vores

find den 
papkasse  
du skal 
bruge med  
1 enkelt klik!

info@rajapack.dk rajapack.dk44 58 77 00 44 58 77 10

Få hurtig levering indenfor 48/ 72 timer
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Papkasser

• Yderside på kasserne består af kraftliner.
• Ideel til at indpakke, beskytte og forsende dine produkter.
• Meget modstandsdygtig overfor brud, fugt og temperaturudsving.

Leveres plano.

varenr.
L x B x H  

indvendigt  
i mm

palle  
af

pakke 
af

kr. pr. kasse

-30%

op til 60 fra 60 

CAD01 250 x 200 x 150 600 15 9,10 6,30  pr. kasse

CAD05 300 x 300 x 300 240 15 12,65 8,80  pr. kasse

CAD05C 310 x 220 x 250 480 15 11,30 7,90  pr. kasse

CAD53 400 x 300 x 270 240 15 21,25 14,85  pr. kasse

CAD17 500 x 310 x 310 240 15 19,25 13,25  pr. kasse

CAD28 600 x 400 x 300 120 10 32,40 22,65  pr. kasse

CAD29 600 x 400 x 400 120 10 22,30 15,60  pr. kasse

CAD35 700 x 400 x 400 120 10 38,35 26,85  pr. kasse

CAD39 800 x 500 x 500 120 10 57,10 39,95  pr. kasse

CAD48● 1180 x 780 x 800 120 1 151,- 105,-  pr. kasse

● Palletilpassede

varenr.
L x B x H  

indvendigt  
i mm

palle  
af

pakke  
af

kr. pr. kasse

-30%

op til 100 fra 100 

CAS02 160 x 120 x 110 3300 25 2,55 1,75  pr. kasse

CAS04 200 x 140 x 140 3300 25 3,- 2,10  pr. kasse

CAS07 230 x 190 x 160 1650 25 4,55 3,15  pr. kasse

CAS09 250 x 250 x 100 1100 25 4,70 3,25  pr. kasse

CAS15 310 x 215 x 100 1100 25 4,35 3,-  pr. kasse

CAS15A 310 x 220 x 150 1650 25 3,90 2,70  pr. kasse

CAS21 350 x 230 x 250 1100 25 5,90 4,10  pr. kasse

CAS29 400 x 300 x 180 400 25 8,90 6,20  pr. kasse

CAS48 500 x 400 x 300 400 20 12,55 8,75  pr. kasse

CAS60 600 x 400 x 400 200 20 20,35 14,20  pr. kasse

Enkelt bølgepap
Alsidige kasser!

Dobbelt bølgepap
Dobbelt beskyttelse!

Se det fulde sortiment på s. 16-24

ALT
TIL DIT BEHOV

-30%
Enkelt bølgepap: ved 100 kasser eller + 
Dobbelt bølgepap: ved 60 kasser eller +

OVER 1200 FORSKELLIGE  
VARIANTER AF PAPKASSER  

OG POSTÆSKER

ALT
TIL FORSENDELSE  

AF DINE PRODUKTER!


