		 Waarom Bunzl?
Breed assortiment	
Meer dan 16.000 artikelen op het gebied van verpakkingen,
disposables en hygiëneproducten direct uit voorraad leverbaar.

One stop shopping	Bepaal zelf de hoogte van uw vooraad. Met één telefoontje om
uw bestelling door te geven, één vrachtwagen die uw bestelling
aflevert en één overzichtelijke factuur.

Betrouwbaar en flexibel	Met een landelijke dekking bieden wij alle producten op basis
van flexibele logistieke concepten. Wij zijn zeer trots op onze
uitleveringsgraad van 98,5%.

Bestellen op maat	Zowel via internet, e-mail, fax, telefoon als via EDI kunt u
eenvoudig op elk gewenst moment bestellen.

Snelle en accurate levering	Bij bestellingen vóór 10.00 uur worden voorraadartikelen de
		 volgende werkdag geleverd. Bij een orderwaarde van minimaal
		
E 250,- leveren wij franco aan huis.
Wereldwijde inkoopkracht	Door wereldwijde sourcing bieden wij u zeer scherpe prijzen voor
onze producten.

Innovatieve en unieke verpakkingsconcepten	Wij zijn altijd op zoek naar vernieuwende en kostenbesparende
verpakkingsoplossingen.

Advies op maat	Onze ervaren accountmanagers adviseren u graag op het gebied
van alternatieve producten, besparing van de voorraadkosten
en ontwikkelingen in de markt. Tevens brengen wij advies uit
betreffende het verbeteren van uw verpakkings- en logistieke
proces om uw efficiency te verhogen en kosten te besparen.

Ruime keuze private label producten	Met ons eigen merk PrimeSource bieden we voor veel producten
een alternatief met dezelfde kwaliteit tegen uiterst scherpe prijzen.

Milieuvriendelijk assortiment	Ons uitgebreide assortiment Bewust Bunzl artikelen bevat
		

uitsluitend producten die minder belastend zijn voor het milieu.
Ga naar www.bewustbunzl.nl voor meer informatie.

Heeft u vragen over ons assortiment verpakkingen, disposables en hygiëneproducten? Neem dan contact met ons op
via telefoonnummer 026-384 38 33, via e-mail naar info-arnhem@bunzl.nl of via één van onze accountmanagers.

Bunzl
Delta 2
6825 MR Arnhem
Tel: 026-384 38 38
Fax: 026-384 51 51
info-arnhem@bunzl.nl
www.bunzl.nl/retail-industry

www.bunzl.nl

MAALTIJDVERPAKKINGEN

Compleet assortiment maaltijdverpakkingen
Bunzl is totaalleverancier in verpakkingen, disposables
en hygiëneproducten en heeft een compleet assortiment
maaltijdverpakkingen voor u op voorraad.
Dankzij onze wereldwijde sourcing kunnen wij voor ieder
product de juiste verpakkingsoplossing bieden.

Vision
De Vision is speciaal ontwikkeld om een complete maaltijd te
presenteren. De transparante schaal heeft dankzij het vierkante profiel weinig
ruimte in het schap nodig.
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Vierkante transparante schaal met nadruk op het product
Mogelijk om de schaal te sealen
Optimale presentatie van het product dankzij het heldere r-PET materiaal
Uitstekend stapelbaar in schap
In de formaten 250ml, 375ml, 500ml, 650ml, 750ml en 1000ml beschikbaar
Met inkeping in de deksel voor een spork

Wave
Dankzij het brede oppervlakte van de Wave zijn maaltijden
uitstekend zichtbaar. De Wave is in een transparante en zwarte
uitvoering beschikbaar.

Ready2Cook®
n

Presenteer maaltijden optimaal met de Ready2Cook® schalen
van Bunzl. De aluminium schalen hebben een uitstekende
barrière om maaltijden lang houdbaar te houden.
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Eenvoudig te transporteren
Luxe uitstraling
M
 et het Ready2Cook® concept kunnen vernieuwende
recepten en bereidingstechnieken worden toegepast
U
 itstekende presentatie van uw maaltijd dankzij de
transparante deksel
De schalen kunnen direct in de oven
K
 euze uit meer dan 30 aluminium schalen in
verschillende vormen
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Mooie vormgeving
Uitstekend stapelbaar
D
 e 750ml en 1000ml schalen zijn uit te breiden met een 2-vaks inzet
tray voor separate ingrediënten
Optimale presentatie van het product dankzij het heldere r-PET materiaal
In de formaten 250ml, 375ml, 500ml, 750ml en 1000ml beschikbaar
Wave 750ml en 1000ml zijn ook in een zwarte uitvoering beschikbaar
De

250ml, 375ml en 500ml hebben een klapdeksel en de 750ml
en 1000ml hebben een losse deksel
Met inkeping in de deksel voor een spork

TamperGuard
Om uw maaltijden optimaal te presenteren heeft Bunzl diverse TamperGuard r-PET
schalen in het assortiment. De schalen zijn uitgevoerd met een transparante, vaste
deksel. Dankzij de inkeping kunt u de saladeschaal voorzien van een spork.
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Halopack
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De basis van Halopack is een begasbare verpakking die
voor meer dan 90% uit gerecycled karton bestaat. Halopack wordt
in lijn met het vulproces geplaatst waardoor dagverse voedingsmiddelen zonder migratie van karton en inkt kan worden verpakt.
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U
 itstekende presentatiemogelijkheden doordat het bakje volledig is te bedrukken
A
 antoonbaar milieubewuster doordat karton en folie dankzij de easy-peel
techniek van elkaar kunnen worden gescheiden
V
 erpakking bestaat voor meer dan 90% uit gerecycled karton
O
 ptimale conserveringsmogelijkheden doordat de verpakking 100% gasdicht is
L
 agere transportvolume doordat bakjes plano worden aangeleverd
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Tamper evident sluiting
Unieke ring-pull opening geeft aan of de verpakking al eens is geopend
Uitstekend stapelbaar
Geschikt voor diverse producten, waaronder salades en gemengd fruit
De TamperGuard schalen zijn ook in 2- en 3-vaks beschikbaar
Optimale presentatie van het product dankzij het heldere r-PET materiaal
In de formaten 250ml, 375ml, 500ml, 750ml en 1000ml beschikbaar
Met inkeping in de deksel voor een spork

CPET
Deze schalen zijn gemaakt van CPET zodat de maaltijd in een magnetron of oven kan
worden opgewarmd. De schalen zijn verkrijgbaar in de kleur zwart.
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Maaltijd kan worden opgewarmd in de magnetron of oven tot 220 graden
Schaal kan tot -40 graden in de vriezer
In verschillende formaten verkrijgbaar
Mogelijk om de schaal te sealen
Luxe zwarte uitstraling

