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Naturel 011 

 
Yellow 511 

 
Sky Blue 072 

 
Pink 123 

 
White 200 

 
Cool Grey 023 

 
Cream 535 

 
Deep Red 024 

 
Cognac 148 

 
Lilac 086 

 
Orange 048 Blue 437 

 
Green 063 

 
Bright Red 029 

 
Ivory 052 

 
French Vanilla 014 Turquoise 077 

 
Purple 255 

 
Cobelt 022 

 
Forest Green 473 

 
Lime Green 066 

 
Brown 315 

 
Black 401 

 
Burgundy 472 

 
Chocolate 008 

 
Navy Bleu 958 

 
Fuchsia 610 

 
Silver 017 Gold 018 Houtwol 

 

SizzlePak® Vanaf € 19,31 per verpakking a 75 liter (5kg) 
 

www.vermeij.nl  Voor al uw decoratief opvulmateriaal. 
4.000.000 dozen en meer dan 4.000 verpakkingsartikelen uit voorraad leverbaar 

 
Deze aanbieding is vrijblijvend, prijzen, model, omschrijving, voorraad en kleurwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn excl. btw, af magazijn Vianen.  

Vanaf € 300,-- netto goederenbedrag franco huis NL. Onder de € 300,-- netto goederenbedrag vrachtbijdrage € 15,-- 

SizzlePak®  DECORATIEF OPVULMATERIAAL 5 of 10 kg. 
 
Decoratief opvulmateriaal: SizzlePak is een bijzonder opvulmateriaal gemaakt van papier, gevouwen in zig zag-vorm en gesneden in 
   smalle strookjes. SizzlePak wordt kant en klaar geleverd en is onmiddellijk te gebruiken, zonder verspilling 
   van tijd en materiaal. SizzlePak wordt zeer compact geleverd. Economisch verpakt omdat het tijdens de 
   productie wordt het met kracht in de doos geperst. Wanneer het uit de doos wordt gehaald krijgt het zijn 
   oorspronkelijke volume weer terug. 
 
Toepassing                    : SizzlePak kent vele toepassingsmogelijkheden. Voor relatiegeschenken, speelgoed, porselein, kerstpakketten 
   decoratie en andere producten die vragen om een stijlvolle presentatie is SizzlePak de oplossing. 
 
Talrijke voordelen            : SizzlePak is vrijwel stofvrij 100% biologisch afbreekbaar • Milieuvriendelijk • Biedt een efficiënte  
   bescherming schoon en makkelijk in gebruik.  
   SizzlePak is verkrijgbaar in 29 kleuren. Verpakkingseenheid 75 (5 kg) of 150 liter (10 kg). 
 
Houtwol              : Houtwol is milieuvriendelijk en gemaakt van fijne houtkrullen en geschikt als decoratie en  opvulmateriaal 
   van o.a. wijndozen, wijnkisten en fruitmanden. Het biedt optimale bescherming van uw producten. Het 
   behoort tot de klassiekers onder de opvulmaterialen en is zeer voordelig. 
   Houtwol is milieuvriendelijk, decoratief en beschermend. Verpakkingseenheid 10 en 30 kg. 

 


