Kartonnen enveloppen
Met een kartonnen envelop heeft u een fantastische marketingtool
in handen! Naast dat het producten en documenten (bijvoorbeeld
uit uw webshop!) beter beschermd gedurende het verzendproces
maken we het volledig in uw huisstijl op voor dé ultieme
zichtbaarheid van uw organisatie of product!
Deze stevige kartonnen enveloppen maken we uit wit duplex
karton. We kunnen deze voorzien van een rilkader waardoor de
envelop eenvoudiger opent en sluit bij een dikkere inhoud (t/m 8
cm). De enveloppen kunnen zowel enkel- als dubbelzijdig worden
bedrukt t/m 4 kleuren PMS of full color. Dit kan met louter een logo,
maar de envelop functioneert pas écht als marketingtool door het
volledig in uw huisstijl op te laten maken!

NB: Verzendingen in een kartonnen envelop vallen onder het
brievenbuspakje+, hiermee bespaart u op de verzendkosten
én de ontvanger hoeft hier niet voor thuis te blijven.
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Mogelijke formaten
· 176 x 250 mm (A5)
· 215 x 270 mm
· 229 x 324 mm (A4)
· 250 x 353 mm
· 260 x 370 mm (EB4)
· 292 x 374 mm
· 320 x 455 mm (A3+)

Voordelen
· Tot 450 grams duplex karton
· Sterk en moeilijk te buigen
· Variabele vulhoogte van 1 tot 8 cm
· Recyclebaar en milieuvriendelijk
· Openen: met afscheurperforatie (tear-off strip)
· Sluiten: · met zelfklevende sluiting
· met beschermstrook
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klep kan aan lange en korte zijde

Extra mogelijkheden
· Uitvoering in sulfaatkarton
· Gelamineerd in mat/glans
· Inclusief venster met of zonder folie
· Als cadeauverpakking (pillow pack)
· Afwijkende formaten
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