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Plast-, glas- og blikemballage
- fra lager og i produktion.
Vi kan levere de fleste emballageartikler og har mulighed for at være behjælpelig med etikettering og direkte levering af bl.a. flasker, dåser, spande, bøtter,
bægre, kufferter, tabletglas og kosmetikemballager i
aluminium, blik, glas og plast.
Som standardvarer indgår der fra 2 milliliter til 100 liter og kan ofte leveres i anbrud.

- etiketter og indlægssedler kan leveres på ark, ruller, med logo og budskab,
eller med en krævet teknisk forklaring efter Deres anvisning og krav.

Glasemballage kan leveres til medicin og
drikkeflasker, oftest med et standardlåg der
kan kombineres med flere krav.
Etiketter, til sodavand, øl og vin, eller efter et
givent krav til indhold.
Vi kan naturligvis sikre etikettering med logo
og budskab, når det er løsningen.
Leverancer kan ske som enkeltopgave eller
ad hoc, i små eller større mængder.

Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/emballage/sider/229/sider/229_5.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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Glas til olier, vand, spiritus og øl, kan leveres fra lager og i
produktion i et væld af varianter.
Er behovet for specielle størrelser, faconer eller farver,
kan en produktion bero på mængder fra ca. 10000 enheder.
Specialproduktion kan i mange sammenhænge sikres,
når en given produktionsmængde er til stede.
Leveringstiden kan normalt inddeles i to tempi; 3 - 4 uger
eller 16 - 18 uger, afhængig af krav og produktionssted.

Keramiske artikler henligger i nogen grad på dansk lager, og kan hjemtages fra udlandet med kortere varsel.
Produktioner kan normalt tilgodeses, når en produktionsmængde kan indfries.

Vor sortiment indeholdes også af forskelligartede plastkufferter og
transportkasser, der kan være velegnede til såvel tekniske artikler som
medicin og fødevarer.
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Vi kan sikre det De skal samle
- idet vi kan sikre emballageløsninger inden for papir, plast, glas, blik, aluminium og keramik.

Kort sagt:
Et bredt udvalg af emballager, ofte fra lager.
Ordrestørrelser der kan afpasses efter behovet.
Hurtig levering fra danske og udenlandske lagre.
Kundespecifikke løsninger.
Udviklingsprojekter med udgangspunkt i det konkrete
behov.
Vi kan levere alle mængder fra én kasse til hele paller
- med budskab om ønsket.

Papir, plast, glas, blik, aluminium, fra lager og i produktion.
Emballager fra 2 ml. til +100 liter sikre at De finder den komplette
emballageløsning, som flaske og kapsel, dåse, bøtte, spand eller låg.
Standardemballager i materialer som: Plastik. Glas. Blik. Aluminium.
Keramik.
Plast: PP, PE, HDPE, LDPE, PET i forskellige former og plastmaterialer.
Det meste fås som fødevaregodkendt og med UN Z, Y eller X
transportgodkendelser.
Plastsortiment: Flasker. Spande og bøtter. Dunke. Kanylebokse og beholdere til risikoaffald. Krukker. Tuber. Fra små krukker på 5 ml. til store dunke på 60 liter i forskellige udformninger der kan tilpasses de specifikke behov, f.eks. ved ompakning eller sterilisation.

Glas til mange formål
Vi kan levere glasemballage til de fleste brancher, fra honningindustri til
laboratoriebrug.
Glassortiment:
Flasker. Fødevareglas. Medicin og dråbetællerflasker. Karafler. Tabletglas.
Standardsortimentet beror på glasvarer i type I og type III glas.
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Spande, dunke, dåser og flasker.
Blikemballage henvender sig især til den kemiske og tekniske industri, idet blik
udmærker sig ved at have særlig gode barriereegenskaber.
Bliksortiment: Dunke. Spande. Flasker. Dåser.
Blikemballager leveres som standard i hvid eller blank, gerne med eget tryk på,
efter specifikke krav. Emballagen kan også leveres med indvendig lak, hvilket
bl.a. er velegnet når indholdet er vandholdigt eller har lav pH-værdi med korroderende effekt. Indvendig lakering fås også i en fødevaregodkendt udgave, hvis
der er behov for det. Vore leverandører kan levere blikspande med IML-tryk direkte på emballagen.
Differentiering og eksklusivitet.
Aluminium og keramik.
Aluminium har flere fordele, idet det både er modstandsdygtigt og kan give et produkt et råt og eksklusivt
udseende. Vi kan medvirke i leverancer af aluminiumsflasker i størrelser fra 120 ml. til 5,6 liter, der kan
lakeres, så den rå struktur i metallet bibeholdes, men udseendet ændres til at afspejle et brand eller en
firmafarver. Keramiksortimentet henvender sig også til drikkevare- og fødevarevirksomheder, som ønsker at
differentiere et produkt. Vore keramikemballager udgøres af en bred portefølje af krukker og flasker, der kan
bl.a. leveres med korklåg
Specialtilpasning og ekspertviden.
Køletransport kræver ofte avancerede og specialtilpassede passive køletransportløsninger til producenter
inden for farmaceutisk industri, hvilket vi kan tilgodese med bl.a.: Køletransportkasser. Specialtilpassede
Standard. Køleelementer. Vore samarbejdspartnere inden for denne emballagetype har en omfattende erfaring og ekspertise i udvikling af køletransport til temperaturfølsomme produkter eller lignende, som f.eks.
blod, farmaceutika eller diagnostika, som kan fåes fra tre liter til pallestørrelser. Køleelementer kan løse de
udfordringer som temperaturudsving under transport skaber, og vi kan leverer køleelementer, som holder en
prædefineret specifik temperatur, fra -30 til +37 grader.
Emballager til risikoaffald, spænder vidt.
Risikoaffald, i særlig grad skabt på hospitaler og andre lignende institutioner, og som har behov for bortskaffelse af smittefarligt og andet biologisk affald. Vort sortiment inden for risikoemballage udmærker sig ved:
UN 3291 godkendt. Flere typer er autoklaverbare med særligt låg. Flere forskellige lågtyper. Udvalg fra 0,4
liter til 60 liter. Vort sortiment af beholdere til risikoaffald indeholder overordnet to grupper: Kanylebokse og
Risikoaffaldsspande. Kanyleboksene fås både som runde, ovale eller firkantede, med låg som har både midlertidig og permanent lukning. Lågene har ligeledes mange fleksible afmonteringsanordninger til mange typer
kanyler og lignende. Risikoaffaldsspande kan leveres op til 60 liter og fåes også med lågtyper, hvor der er
både midlertidig og permanent lukning. Vore beholdere er gule som standard, med enten gult eller rødt låg.
De kan også kan dog også leveres i andre farver, efter opgave.
Specialopgaver
Vi varetager og foranstalter gerne ompakningsopgaver, bl.a. tilpassede leveringsmetoder, indpasning til produktionsanlæg, mindre kvantiteter, levering i poser, eller ompakket i kasser. Vi sikre artikler der produceres i
renrum og i kontrollerede miljøer og kan dermed indfri krav til specielle vilkår renhedsmæssigt. Bl.a. bestråling, idet der kan leveres bestrålede emballager der garantere absolut renhed. Vore leverandører råder over
nedkølingsudstyr, til prækøling eller indfrysning.
Produktdesign, IML og lignende specialtilpasning.
I eget regi og med vore leverandører som mellemkomst har mulighed for at imødekomme ønsker om individuelt produktdesign, med flere muligheder for tryk på bl.a. tuber eller flasker, som skal på konsumentmarkedet.
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