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papieren draagtassen KWE productie ! 

 

 

 

Sinds januari 2010 is Kartonwerken Eerbeek b.v. de producent in Nederland voor alle gangbare 

formaten papieren blokbodemdraagtassen met platte handvaten. 

 

Onze splinternieuwe state-of-the-art draagtassenmachine met in-line 4 kleuren drukstation staat 

garant voor kwalitatief hoogstaande tassen in een groot formaatbereik. 

 

Onze standaard formaten zijn: 

 

Formaat           Papiersoort           Verpakking 

18x8x22 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft  doos 500 st. 

18x8x29 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft  doos 500 st. 

22x10x28 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft  doos 250 st. 

22x10x38 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft  doos 250 st. 

26x12x36 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft  doos 250 st. 

26x17x25 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft  doos 400 st. 

32x15x43 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft  doos 250 st. 

32x17x25 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft  doos 250 st. 

 

Bovenstaande kwaliteiten voldoen aan de EN-13432 norm voor biologische afbreekbaarheid! 

(certificaten sturen wij u op verzoek toe). 

 

Afwijkende formaten en/of papiersoorten & grammages op aanvraag 

Blanco- en neutrale tassen zijn uit voorraad leverbaar. 

 

Sinds 18-05-2011 zijn wij FSC gecertificeerd en kunnen u dus 

ook tassen aanbieden met dit keurmerk. 

 

Minimum afname voor bedrukte tassen in 1 of 2 kleuren:  5.000 st. 

Minimum afname voor bedrukte tassen in 3 of 4 kleuren:          10.000 st. 

5 en 6 kleuren bedrukkingen op aanvraag. 

 

Hiernaast leveren wij natuurlijk ook nog steeds tassen met gedraaid handvat in vele formaten en 

soorten, zie blad 2. 

 

Voor meer informatie, offertes en bijbehorende monsters staan wij u graag te woord via: 

Tel  0313-491210         

Fax 0313-491219 

info@kartonwerken.nl 
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Overzicht papieren blokbodemdraagtassen met gedraaid handvat: 

 

 

 

 

Formaat        Papiersoort                  Verpakking 

18x8x22 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft doos 300 st. 

22x10x31 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft doos 200 st. 

26x12x35 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft  doos 200 st. 

32x12x41 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft  doos 200 st. 

35x14x36 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft  doos 200 st. 

45x17x48 cm gebleekt kraft / bruin kraft  / smalgestreept kraft  doos 150 st. 

 

 

Afwijkende formaten, ingekleurde koorden en/of papiersoorten op aanvraag 

Blanco- en neutrale tassen uit voorraad leverbaar. 

 

Minimum afname voor bedrukte tassen:   3.000 st. 

5 en 6 kleuren bedrukkingen op aanvraag. 

 

 

 


