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DISPLAYS / POSTVERZENDDOZEN

Beste klanten,

Het geven van cadeaus gaat dit jaar gepaard met heel bijzondere emoties, omdat men lange tijd
zonder persoonlijk contact met familie, vrienden en zakenpartners heeft moeten doen. Onze nieuwe
collectie 2020/2021 brengt het gevoel van reünie en waardering over door middel van sfeervolle
ontwerpen in zowel warme als elegante kleuren.
Van feestelijke geschenkdozen tot neutrale geschenkverpakkingen en manden, het hele jaar door, tot
elegante draagtassen: kies uit meer dan twintig nieuwe producten in een breed scala aan stijlen.
Uiteraard dragen de meeste van hen weer het Signed by Nature - logo als teken van duurzame
productie.
Als er één ding is waar u op kunt vertrouwen in deze onzekere tijden, dan is het wel de zekerheid dat
we altijd met vertrouwen en partnerschap aan uw zijde zullen staan. Wij zijn altijd beschikbaar voor
vragen en verzoeken en horen graag van u per telefoon of e - mail.

Met vriendelijke groet
Anna Schumacher
en het gehele geschenkverpakkingsteam

altijd snel bij de hand

optimaal preserenteren en verkopen op het verkooppunt
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- Decoratie voorbeeld -
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NIEUW

Ges ch en k v erp a k k i n gen Kers tmi s ■

FROHES FEST

Happy Christmas
Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.

Christmas Surprise

Geschenkdoos uit natuurlijk golfkarton.
Innovatieve digitale bedrukking met levensmiddelenconforme kleuren.
Voor een fles met automatische bodem en
variabele inhoud voor 330 mm resp. 380 mm
fleshoogte alsmede voor standaard sektflessen.
Voor twee resp. drie flessen met natuurkleurige
golfkartoninleg. Geschikt voor postverzending
met passend beschermkarton.

FROHES FEST NIEUW

1 fles

Geschenkdoos met innovatieve digitale
bedrukking en levensmiddelenconforme
kleuren.
Natuurkleurige binnenzijde en golfkartoninleg.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

Alle maten zijn binnenmaten.

0,75 l

385 x 92 x 95 mm

2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

XMAS
Geschenkdoos met innovatieve digitale
bedrukking en levensmiddelenconforme kleuren.
Natuurkleurige binnenzijde en golfkartoninleg.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
XMAS
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Happy Christmas
Christmas Surprise

2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm
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NIEUW

Christmas Dream

2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

BEST WISHES

Geschenkdoos in hoogwaardige offsetdruk
met reliëf-warmfolie- en holografische
foliedruk.
Zwarte binnenzijde en golfkartoninleg.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.

Christmas Dream

Lichterglanz Saphir
Geschenkdoos uit open golfkarton met
tweekleurige holografie foliedruk.
Binnenkant en golfkartoninleg in saphir.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

Lichterglanz Saphir

Merry Christmas
Geschenkdoos met innovatieve digitale
bedrukking en levensmiddelenconforme
kleuren.
100% ecologisch en 100% recyclebaar.
Witte binnenzijde en golfkartoninleg.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

Best Wishes NIEUW
Geschenkdoos in elegant zwart met
foliedruk in goud.
Binnenkant en golfkartoninleg in zwart.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

Merry Christmas
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Alle maten zijn binnenmaten.
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OPUS

Gesch en kverpakkin gen W i j n en C h a mp a gn e ■

voor champagne

Opus Champagner
Geschenkdoos voor champagneflessen tot
Ø 100 mm in elegant zwart en veredeling met
glinsterende lak in goud. Zwarte binnenzijde.
Voor 1 fles met automatische bodem en variabel
inlegstuk in zwart.
Voor 2 flessen met variabel inlegstuk in zwart.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
1 fles

0,75 l

320 x 100 x 100 mm

2 flessen 0,75 l

320 x 195 x 100 mm

voor wijn
Opus PV

Primo
Geschenkdoos uit open golfkarton met
foliedruk. Binnenzijde in créme.
Voor 1 fles met automatische bodem en
variabel inlegstuk voor 330 mm resp.
380 mm fleshoogte evenals voor
standaard schuimwijn flessen.
Voor 2 of 3 flessen met golfkartoninleg
in créme.
Geschikt voor postverzending met
passend beschermkarton.
1 fles
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0,75 l

385 x 92 x 95 mm

2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

Geschenkdoos in elegant zwart en veredeling
met glinsterende lak in goud.
Zwarte binnenzijde.
Voor 1 fles met automatische bodem en
variabel inlegstuk voor 330 mm resp. 380 mm
fleshoogte evenals voor standaard schuimwijn
flessen.
Voor 2 of 3 flessen met golfkartoninleg in zwart.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
1 fles

0,75 l

385 x 92 x 95 mm

2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

Alle maten zijn binnenmaten.
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Geschen k v erp a k k i n gen Neu tra a l ■

Vintage
Geschenkdoos uit natuurlijk golfkarton.
Innovatieve digitale bedrukking met levensmiddelenconforme kleuren.
Voor een fles met automatische bodem en
variabele inhoud voor 330 mm resp. 380 mm
fleshoogte alsmede voor standaard sektflessen.
Voor twee resp. drie flessen met natuurkleurige
golfkartoninleg.
Voor 6 flessen met twee inlegstukken uit
golfkarton en een natuurkleurige inlegstuk.
Voor Schlegel, Bordeaux, schuimwijn en
Bourgogne.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
0,75 l

385 x 92 x 95 mm

2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

6 flessen 0,75 l

380 x 258 x 194 mm

COUNTRY

1 fles

NIEUW

Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.

Vintage Passepartout
Geschenkdoos uit natuurlijk golfkarton met
versterkte vensteropening*.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
Voor een fles met automatische bodem en
variabele inhoud voor 330 mm resp. 380 mm
fleshoogte alsmede voor standaard sektflessen.
Voor twee resp. drie flessen met natuurkleurige golfkartoninleg.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
1 fles

0,75 l

385 x 92 x 95 mm

2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

* Gelieve voor de recyclage raamfolie en papier/karton
apart af te voeren als recycleerbaar materiaal.

- Decoratie voorbeeld -

Vintage

Productbeschrijving van de cadeaumand
is te vinden op pagina 28.

Country NIEUW
Geschenkdoos met innovatieve digitale
bedrukking en levensmiddelenconforme
kleuren.
Natuurkleurige binnenzijde en golfkartoninleg.
Voor een fles met automatische bodem en
variabele inhoud voor 330 mm resp. 380 mm
fleshoogte alsmede voor standaard sektflessen.
Voor twee resp. drie flessen met natuurkleurige
golfkartoninleg.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
1 fles

0,75 l

385 x 92 x 95 mm

2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

Vintage Passepartout
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Alle maten zijn binnenmaten.
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MONOCHROOM

Op en go l f ka r to n mo n o ch ro o m ■

OPEN GOLFKARTON

Veelzĳdig qua vorm en kleur
en de eerste keuze voor elegante
cadeauverpakkingen.
Verkrĳgbaar in zeven kleurtinten:

Geschenkdoos uit open golfkarton met gekleurd
interieur. Voor 1 fles met automatische bodem
en variabel inlegstuk voor 330 mm resp. 380 mm
fleshoogte evenals voor standaard schuimwijn
flessen.
Voor 2 of 3 flessen met een gekleurd inlegstuk
uit golfkarton. Geschikt voor postverzending met
passend beschermkarton.
Kleuren: Créme, Saphir, Zwart, Bordeaux,
Groen, Natura, Antraciet.
1 fles

Créme

Saphir

0,75 l

385 x 92 x 95 mm

2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

Bordeaux

Zwart

Saphir hoogte 38 cm
Geschenkdoos uit open golfkarton.
Voor 4 flessen met twee inlegstukken uit
golfkarton met een inlegstuk. Voor Schlegel,
Bordeaux, schuimwijn en Bourgogne.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.

Groen

Natura

Anthraciet

4 flessen 0,75 l | 380 x 199 x 184 mm

Saphir / Bordeaux hoogte 38 cm

Wij drukken uw logo of
gewenst motief op vrijwel
alle productoppervlakken.
Neem contact met ons op.

- Decoratie voorbeeld -
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Open golfkarton in 7 kleuren

Geschenkdoos uit open golfkarton met
gekleurd interieur.
Voor 6 flessen met binnenverving, twee
ingekleurde golfkartonnen inleggen en een
ingekleurde tussenlaag. Voor Schlegel,
Bordeaux, schuimwijn en Bourgogne.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
6 flessen 0,75 l | 380 x 258 x 194 mm
Alle maten zijn binnenmaten.
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PASSEPARTOUT

Geschen k v erp a k k i n gen Neu tra a l ■

- Decoratie voorbeeld -

Zwart

Passepartout

1 fles

0,75 l

385 x 92 x 95 mm

2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

Rood

Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.

- Decoratie voorbeeld -

Natura

Geschenkdoos van open golfkarton met versterkte
vensteropening* en bijpassend gekleurde
binnenzijde.
Voor 1 fles met automatische bodem en variabel
inlegstuk voor 330 mm resp. 380 mm fleshoogte
evenals voor standaard schuimwijn flessen.
Voor twee resp. drie flessen met bijpassend
gekleurde golfkartoninleg.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
Kleuren: Rood, Natura, Zwart.

* Gelieve voor de recyclage raamfolie en papier/
karton apart af te voeren als recycleerbaar
materiaal.
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Alle maten zijn binnenmaten.
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INTENSO

Gesch en k v erp a k k i n gen S tru ctu u r ■

- Decoratie voorbeeld -

Bordeaux

Zwart

Metallic goud

16

- Dekobeispiel -

Intenso

Neem contact met ons op.

Het edele
structuuroppervlak
onderstreept ook
uw logo of motief opdruk. Zelfs de
kleinste details
komen intensiever
tot uitdrukking.

Geschenkdoos met edel structuuroppervlak en zwarte binnenzijde.
Voor 1 fles met automatische bodem en
variabel inlegstuk voor 330 mm resp.
380 mm fleshoogte evenals voor standaard
schuimwijn flessen.
Voor 2 of 3 flessen met inlegstuk uit golfkarton. Binnenkant en golfkartoninleg
in zwart.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
Kleuren: Metallic goud, Bordeaux, Zwart.
1 fles

0,75 l

385 x 92 x 95 mm

2 flessen 0,75 l

360 x 192 x 95 mm

3 flessen 0,75 l

360 x 250 x 95 mm

Alle maten zijn binnenmaten.
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CHRISTMAS ROYAL

NIEUW

Winterzauber

Advent

Winterzauber
Advent
Winterwald

Christmas Royal NIEUW
Flesverpakking in hoogwaardige offsetdruk.
Voor 2 of 3 flessen met ingewerkt inlegstuk.
1 fles

0,75 l

77 x 77 x 363 mm

2 flessen 0,75 l

162 x 78 x 363 mm

3 flessen 0,75 l

235 x 78 x 363 mm

Flesverpakking in hoogwaardige
offsetdruk.
Voor 2 of 3 flessen met ingewerkt
inlegstuk.
1 fles

0,75 l

77 x 77 x 363 mm

2 flessen 0,75 l

162 x 78 x 363 mm

3 flessen 0,75 l

235 x 78 x 363 mm

Winterwald
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Alle maten zijn binnenmaten.
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VINTAGE

Flesverpakki n gen Neu tra a l / W i j n mo ti ev en ■

Vintage

Bodega

Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.

Vintage / Bodega / Christmas Surprise

Faltschachtel Offene Welle

Flesverpakking uit natuurlijk golfkarton.
Innovatieve digitale bedrukking met levensmiddelenconforme
kleuren.
Het eerste ook voor flessen van 1 liter en spiritualiën.
Voor 2 of 3 flessen met ingewerkt inlegstuk.

Flesverpakking open uitvoering.
Het eerste ook voor flessen van 1 liter en spiritualiën.
Voor 2 of 3 flessen met ingewerkt inlegstuk.
Kleuren: Natura, Bordeaux, Saphir.

1 fles

89 x 89 x 355 mm

2 flessen 0,75 l

162 x 78 x 363 mm

2 flessen 0,75 l

162 x 78 x 363 mm

3 flessen 0,75 l

235 x 78 x 363 mm

3 flessen 0,75 l

235 x 78 x 363 mm

0,75 l / 1,0 l

1 fles

0,75 l / 1,0 l

89 x 89 x 355 mm

Alle maten zijn binnenmaten.

Faltschachtel
Offene Welle

Saphir

Natura

20

Christmas Surprise

Bordeaux
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Flesve rp a k k i n gen W i j n mo ti ev en ■

Vinothek
Prosit
Flesverpakking in hoogwaardige
offsetdruk.
Voor 2 of 3 flessen met ingewerkt
inlegstuk.
1 fles

0,75 l

77 x 77 x 363 mm

2 flessen 0,75 l

162 x 78 x 363 mm

3 flessen 0,75 l

235 x 78 x 363 mm

Vinothek

DIVINO

Prosit

Achterkanten

DiVino
Flesverpakkingen in hoogwaardige
offsetdruck en gedeeltelijke glanslak.
Voor 2 of 3 flessen met ingewerkt inlegstuk.
1 fles

0,75 l

77 x 77 x 363 mm

2 flessen 0,75 l

162 x 78 x 363 mm

3 flessen 0,75 l

235 x 78 x 363 mm

DiVino
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Alle maten zijn binnenmaten.
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VINTAGE

Dra a gka r to n s ■

Vintage

Draagkarton

Draagkarton uit natuurlijk golfkarton met
zichtvenster voor wijn en sekt.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
1 fles

0,75 l / 1,0 l

90 x 90 x 445 mm

2 flessen 0,75 l / 1,0 l

183 x 90 x 445 mm

3 flessen 0,75 l / 1,0 l

276 x 90 x 445 mm

Tragekarton Offene Welle
Draagkarton met vensteropening voor wijn
en schuimwijn.
Kleuren: Bordeaux, Saphir, Natura.
1 fles

0,75 l / 1,0 l

90 x 90 x 445 mm

2 flessen 0,75 l / 1,0 l

183 x 90 x 445 mm

3 flessen 0,75 l / 1,0 l

276 x 90 x 445 mm

Alle maten zijn binnenmaten.

- Decoratie voorbeeld -

Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.
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Vintage

Bordeaux

Saphir

Natura

25
2

Créme

Natura

Geel

Oranje

Rood

Terra

Lichtgroen

Olĳf

Saphir

Aubergine

Anthrazit

Bruin

Präsentkorb Offene Welle
Zeshoekige geschenkmand uit open golfkarton.
In vier maten met afschuining aan de voorzijde.

- Decoratie voorbeeld -

Zeshoekige geschenkmanden

Ges ch en k ma n d en ■

NIEUW

VINTAGE
Onze kleinste is hier!

mini
A 162 / B 155 / C 44 / D 74 mm / Ø 215 mm
Kleuren: Créme, Natura, Geel, Oranje, Rood, Terra,
Lichtgroen, Saphir, Aubergine, Anthraciet.

Rustika

Vintage
Zeshoekige geschenkmand uit natuurlijk golfkarton.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
In vier maten met afschuining aan de voorzijde.

klein
A 202 / B 195 / C 52 / D 92 mm / Ø 265 mm
Kleuren: Créme, Natura, Geel, Oranje, Rood, Terra,
Lichtgroen, Olijf, Saphir, Aubergine, Bruin,
Anthraciet.
middel
A 257 / B 247 / C 67 / D 120 mm / Ø 340 mm
Kleuren: Créme, Natura, Geel, Oranje, Rood, Terra,
Lichtgroen, Olijf, Saphir, Aubergine, Bruin,
Anthraciet.
groot
A 313 / B 301 / C 84 / D 139 mm / Ø 415 mm
Kleuren: Créme, Natura, Rood, Terra, Olijf, Saphir,
Aubergine, Bruin, Anthraciet.

mini
klein
middel
groot

mini

NIEUW

klein

A 162 / B 155 / C 44 / D 74 mm / Ø 215 mm

klein

A 202 / B 195 / C 52 / D 92 mm / Ø 265 mm

middel

A 257 / B 247 / C 67 / D 120 mm / Ø 340 mm

groot

A 313 / B 301 / C 84 / D 139 mm / Ø 415 mm

Rustika
Zeshoekige geschenkmand met innovatieve digitale
bedrukking en levensmiddelenconforme kleuren.
In drie maten met afschuining aan de voorzijde.
Ø
B
A

klein

A 202 / B 195 / C 52 / D 92 mm / Ø 265 mm

middel

A 257 / B 247 / C 67 / D 120 mm / Ø 340 mm

groot

A 313 / B 301 / C 84 / D 139 mm / Ø 415 mm

Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.

D
C

26

NIEUW mini

middel

groot
Alle maten zijn binnenmaten.
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NIEUW

- Decoratie voorbeeld -

COUNTRY
Rustika

De geschenkmanden zijn verkrijgbaar
in drie maten:
klein

198 x 148 x 95 mm

middel 336 x 196 x 110 mm
groot

376 x 286 x 129 mm

De grote versie met openingen voor grepen.

Rustika
Geschenkmand met innovatieve digitale bedrukking
en levensmiddelenconforme kleuren.
100% ecologisch en 100% recyclebaar.

Vintage
Geschenkmand uit natuurlijk golfkarton.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
100% ecologisch en 100% recyclebaar.
Vintage

Marché

- Decoratie voorbeeld -

Geschenkmand met hoogwaardige offsetdruk
in wilgenlook.

Efeu
Geschenkmand uit open golfkarton met tweezijdige
foliedruk.
Nieuwe kleur olijf.

Siena
Geschenkmand uit open golfkarton met tweezijdige
foliedruk. Verkrijgbaar in twee maten
klein
Marché

198 x 148 x 95 mm

middel 336 x 196 x 110 mm

Country NIEUW

Siena

Geschenkmand met innovatieve digitale bedrukking
en levensmiddelenconforme kleuren.
100% ecologisch en 100% recyclebaar.
Verkrijgbaar in drie maten, grote versie met openingen
voor grepen.
klein

198 x 148 x 95 mm

middel 336 x 196 x 110 mm
groot

376 x 286 x 129 mm
Efeu

28

Alle maten zijn binnenmaten.
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NIEUW

STERNSTUNDE

Happy Christmas
Geschenkmand uit natuurlijk golfkarton.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
100% ecologisch en 100% recyclebaar.
klein

198 x 148 x 95 mm

middel 336 x 196 x 110 mm
Happy Christmas

Sternenregen
Geschenkmand van open golfkarton met
foliedruk aan vier kanten.
Kleuren: Saphir / foliedruk Zilver
Rood / foliedruk Goud
Verkrijgbaar in 3 maten:
klein

198 x 148 x 95 mm

middel 336 x 196 x 110 mm
Saphir / foliedruk Zilver

groot

376 x 286 x 129 mm

Sternenregen

Winterwald
Geschenkmand met hoogwaardige offsetdruk.
Verkrijgbaar in twee maten.
klein

198 x 148 x 95 mm

middel 336 x 196 x 110 mm

- Decoratie voorbeeld -

De grote versie met openingen voor grepen.

Rood / foliedruk Goud

Sternstunde NIEUW

- Decoratie voorbeeld -

Geschenkmand van open golfkarton met goudkleurige
foliedruk aan vier kanten.
Verkrijgbaar in drie maten.

30

klein

198 x 148 x 95 mm

middel 336 x 196 x 110 mm
groot

376 x 286 x 129 mm

De grote versie met openingen voor grepen.
Winterwald

Alle maten zijn binnenmaten.
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Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.

De geschenkmanden zijn verkrijgbaar
in drie maten:
klein

198 x 148 x 95 mm

middel 336 x 196 x 110 mm
groot

376 x 286 x 129 mm

De grote versie met openingen voor grepen.

Weihnachtsglanz
Geschenkmand uit open golfkarton met
tweezijdige foliedruk.

Signum
Geschenkmand uit open golfkarton met
tweezijdige foliedruk.

GELUKKIGE FEESTEN

Weihnachtsglanz

32

Signum

- Decoratie voorbeeld -

Weihnachtsstern

Weihnachtsstern

Geschenkmand van open golfkarton met
tweezijdige foliedruk.

Exquisit
Geschenkmand uit open golfkarton met
foliedruk aan vier kanten.

Exquisit

Alle maten zijn binnenmaten.
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DE VEELZĲDIGE
- Decoratie voorbeeld -

Geschenkmand open golfkarton monochroom

DE DECORATIEVE
Rood

Bordeaux

Picknick

Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.

Natura / foliedruk Créme

Saphir

Créme
Bordeaux / foliedruk Créme
Saphir / foliedruk Créme
Herz

- Decoratie voorbeeld -

Anthraciet

Natura

Créme / foliedruk Rood

Geschenkmand
open golfkarton
monochroom

Picknick

Herz

Geschenkmand uit open golfkarton in
twee maten. Foliedruk ann vier kanten.

Geschenkmand uit open golfkarton in
twee maten. Tweezijdige foliedruk.

Geschenkmand van open golfkarton
in twee grootten.
Uitzonderlijke kleur Natura in drie grootten.
De grote versie met openingen voor grepen.
Kleuren: Rood, Bordeaux, Saphir, Créme,
Anthraciet, Natura.

klein
198 x 148 x 95 mm
Kleuren: Bordeaux / foliedruk Créme
Natura / foliedruk Créme
Saphir / foliedruk Créme
Geel / foliedruk Groen (zie pag. 51)

klein
198 x 148 x 95 mm
Kleuren: Créme / foliedruk Rood
Rood / foliedruk Wit

klein

198 x 148 x 95 mm

middel 336 x 196 x 110 mm
groot

34

Rood / foliedruk Wit

376 x 286 x 129 mm

middel 336 x 196 x 110 mm
Kleuren: Bordeaux / foliedruk Créme
Natura / foliedruk Créme
Saphir / foliedruk Créme

middel 336 x 196 x 110 mm
Kleuren: Créme / foliedruk Rood
Rood / foliedruk Wit

Alle maten zijn binnenmaten.
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Ges ch en k ma n d en / S i zzl ePa k ■

De platte geschenkmanden zijn
verkrijgbaar in twee maten:
klein

DE
DISCRETE

Platte
geschenkmand
uit open golfkarton
alle kleuren

190 x 160 x 52 mm

middel 336 x 196 x 53 mm

Platte geschenkmand

Rustika
Platte geschenkmand met innovatieve digitale
bedrukking en levensmiddelenconforme kleuren.
100% ecologisch en 100% recyclebaar.

Rustika

Natura

Marché
Platte geschenkmand met hoogwaardige
offsetdruk in wilgenlook.
Marché

Créme

Vintage
Platte geschenkmand uit natuurlijk golfkarton.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
100% ecologisch en 100% recyclebaar.

Vintage

Decoratief vulmateriaal van gekleurd kraftpapier.
Verkrijgbaar in 6 kleuren:
Bourgogne
Donkerrood
Créme
Natura
Grootten:
1,25 kg en 10 kg
Inhoudsadvies:
PK klein

50 g

PK middel

70 g

PK groot

175 g

Flesvak

50 - 70 g

Lichtgroen
Zwart

Bourgogne

Anthraciet

Lichtgroen

Créme

Platte geschenkmand
Natura
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Donkerrood

Zwart

Platte geschenkmand in open uitvoering.
Kleuren: Natura, Créme, Rood, Anthraciet.

Alle maten zijn binnenmaten.

- Decoratie voorbeeld -

SizzlePak

SizzlePak

Rood
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KLEIN
MAAR FIJN

Cadeau boxen / Draagb oxen / S p eci a l e Vo r men ■

Cadeaubox
open golfcarton

Cadeaubox
open golfkarton
Cadeaubox van open golfkarton.
Binnenzijde natura. Geschikt voor postverzending met passend beschermkarton.
Kleuren: Natura NIEUW, Anthraciet NIEUW.
Maat klein: 220 x 149 x 75 mm

Natura

NIEUW

Anthraciet

NIEUW

Driehoeksverpakking
met zichtvenster

Driehoeksverpakking
met zichtvenster
Driehoekige cadeaubox van open golfkarton
met versterkte vensteropening*,
binnenzijde natura.
Kleuren: Natura, Rood, Anthraciet NIEUW.
Maat: 291 x 288 x 74 mm
* Gelieve voor de recyclage raamfolie
en papier/karton apart af te voeren als
recycleerbaar materiaal.

Natura
Rood

Anthrazit

NIEUW

Cadeaubox
met zichtvenster

Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.

Cadeaubox
met zichtvenster
Cadeaubox van open golfkarton met
versterkte vensteropening*, binnenzijde
natura. Geschikt voor postverzending
met passend beschermkarton.
Kleuren: Natura, Rood, Anthraciet NIEUW.

Natura
Rood

Anthrazit

NIEUW

Draagbox

Maat: 198 x 190 x 99 mm
* Gelieve voor de recyclage raamfolie
en papier/karton apart af te voeren als
recycleerbaar materiaal.

Draagbox
open golfkarton
Draagbox van open golfkarton,
van boven te openen en te vullen.
Kleuren: Natura, Rood.
Maat: 195 x 195 x 150 mm

Natura
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- Decoratie voorbeeld -

Rood
Alle maten zijn binnenmaten.
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EDLE WEIHNACHT

Cadeau boxen / Draag b oxen / S p eci a l e Vo r men ■

NIEUW

Edle Weihnacht
Cadeaubox met hoogwaardige offsetdruk
met foliedruk in goud. Binnenkant zwart.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
middel

198 x 190 x 99 mm

groot

293 x 295 x 95 mm

Draagtas Natura

- Decoratie voorbeeld -

STYLE

Inleg voor cadeaubox groot
Eendelige inleg met structuuroppervlak in zwart
voor een fles tot 290 mm hoog en twee vakken,
die individueel kunnen worden aangepast.

Style Natura

NIEUW

Style Créme

Rebe Goud
Cadeautasje met foliedruk en katoenen
koord.
Rebe Goud

1fles 0,75 l / 1,0 l | 120 x 90 x 390 mm

Style
Draagtas uit open golfkarton, afgewerkt met
achter gelijmde vensteruitsparing*.
1fles 0,75 l / 1,0 l | 90 x 360 x 132 mm
Kleuren: Natura NIEUW, Créme, Anthraciet.
* Gelieve voor de recyclage raamfolie en papier/karton
apart af te voeren als recycleerbaar materiaal.
Style Anthraciet
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Alle maten zijn binnenmaten.
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Cadeau boxen / Draagb oxen / S p eci a l e Vo r men ■

NIEUW

FROHES FEST

Vintage

Cadeaubox

Cadeaubox uit natuurlijk golfkarton.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
Maat klein: 220 x 149 x 75 mm

Vintage

Cadeaubox

Cadeaubox
met zichtvenster

Cadeaubox uit natuurlijk golfkarton met
versterkte vensteropening*.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
Binnenzijde natura.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
Maat: 198 x 190 x 99 mm

Vintage
Driehoekige cadeaubox uit natuurlijk golfkarton
met versterkte vensteropening*.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
Binnenzijde natura.
Maat: 291 x 288 x 74 mm

Vintage
Draagbox uit natuurlijk golfkarton.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
Van boven te openen en te vullen.
Maat: 195 x 195 x 150 mm
Driehoeksverpakking
met zichtvenster

Draagbox

* Gelieve voor de recyclage raamfolie en papier/
karton apart af te voeren als recycleerbaar
materiaal.

- Decoratie voorbeeld -

VINTAGE

Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.

Frohes Fest NIEUW
Cadeaubox met innovatieve digitale
bedrukking met levensmiddelenconforme kleuren.
Binnenzijde natura.
Geschikt voor postverzending met passend
beschermkarton.
Maat klein: 220 x 149 x 75 mm
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Alle maten zijn binnenmaten.
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VINTAGE
Draagbox
Dekoratieve Bodem
klein

Dekoratieve Bodem
middel

Vintage

Dekoratieve Bodem
klein

Dekoratieve Bodem
middel

- Decoratie voorbeeld -

DECORATIEVE BODEMS

Decorati ev e Bo d ems / Dra a gb oxen ■
Schiefer

De decoratieve bodems zijn verkrijgbaar
in twee maten:
klein

200 x 150 mm

middel 300 x 200 mm

Schiefer
Ovale decoratieve bodems uit stevig EB-golf
met voor- en achterkant verschillend in kleur.
Ene kant met innovatieve digitale bedrukking
met levensmiddelenconforme kleuren, andere
kant Natura.
Kleur:
Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.

Schiefer/Natura

Vintage

- Decoratie voorbeeld -

Ovale decoratieve bodems uit natuurlijk golfkarton
in stevig EB-golf. Ene kant met innovatieve
digitale bedrukking met levensmiddelenconforme
kleuren, andere kant Natura.
Kleur:

2 glazen/klein

3 glazen/klein

Vintage NIEUW
Draagbox voor gourmetglazen met
zichtvenster uit natuurlijk golfkarton.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
Van boven te openen en te vullen.

Vintage/Natura

Dekoplatte
Ovale Decoratieve bodems uit stevig EB-golf met
voor- en achterkant verschillend in kleur.
Kleuren:

Rood/Zwart
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Saphir/Bordeaux

Natura/Wit

2 glazen/groot

Maten:
voor 2 glazen klein

166 x 78 x 90 mm

voor 2 glazen groot

166 x 78 x 116 mm

voor 3 glazen klein

246 x 78 x 90 mm

voor 3 glazen groot

246 x 78 x 116 mm

3 glazen/groot
Alle maten zijn binnenmaten.
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WEIHNACHTSMARKT

Cadeau boxen / Draagb oxen / S p eci a l e Vo r men ■

Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.

Weihnachtsmarkt
Draagbox van gerecycled golfkarton met
innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
Van boven te openen en te vullen.

Cadeauboxen
Surprise

Maat: 195 x 195 x 150 mm

Weihnachtsmarkt
Cadeaubox van gerecycled golfkarton met
innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
Binnenzijde naturel. Verkrijgbaar in de maten
middel en groot. Geschikt voor postverzending
met passend beschermkarton.
middel

198 x 190 x 99 mm

groot

293 x 295 x 95 mm

Surprise
Cadeaubox uit natuurlijk golfkarton.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
Binnenzijde naturel. Verkrijgbaar in de maten
middel en groot. Geschikt voor postverzending
met passend beschermkarton.

Draagbox

middel

198 x 190 x 99 mm

groot

293 x 295 x 95 mm

Inleg voor cadeaubox groot
(Surprise / Weihnachtsmarkt)
Eendelige inleg van gerecycled golfkarton.
Voor een fles tot 290 mm hoog en twee vakken
die apart aangepast kunnen worden.

Cadeauboxen

Inleg voor
cadeaubox groot
Ideaal voor
gemengde
geschenken

- Decoratie voorbeeld -

Gourmet Bordeaux

Gourmet Bordeaux
Delicatessenkarton uit open golfkarton en in
twee maten. Geschikt voor postverzending
met passend beschermkarton.
klein

343 x 231 x 120 mm

groot 448 x 374 x 120 mm
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Alle maten zijn binnenmaten.
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FOCUS

C a d ea u ta s j es ■

Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.

Cadeautasjes

Focus
Cadeautas in open uitvoering, van binnen
gekleurd, kijkvenster* en katoenen koord.
De afmeting mini is ideaal voor platte-buik
fles 0,75 l, piccolo's en gemengde geschenken.

fijne open
uitvoering
Créme / Goud

Rood

mini
Kleuren:

170 x 85 x 220 mm
Créme-Goud, Natura,
Rood, Bordeaux, Bruin.

1fles 0,75 l / 1,0 l
Kleuren:

100 x 80 x 360 mm
Créme-Goud, Natura,
Saphir, Zwart, Rood,
Bordeaux.

2 flessen 0,75 l / 1,0 l
Kleuren:

170 x 85 x 360 mm
Créme-Goud, Natura,
Saphir, Zwart, Rood,
Bordeaux.

3 flessen 0,75 l / 1,0 l
Kleuren:

270 x 85 x 360 mm
Créme-Goud, Natura,
Saphir, Zwart, Rood,
Bordeaux.

Focus Bicolor

Natura

Cadeautas met achter gelijmd kijkvenster*
in open uitvoering.
Gekleurde binnenkant en een zacht
katoenen koord in contrasterende kleur.

Bordeaux

1 fles

0,75 l / 1,0 l

100 x 80 x 360 mm

2 flessen 0,75 l / 1,0 l 170 x 85 x 360 mm
Kleuren: Natura / binnen Groen
Natura / binnen Bordeaux
* Gelieve voor de recyclage raamfolie en papier/
karton apart af te voeren als recycleerbaar
materiaal.

Saphir

Zwart
Natura / binnen Groen

Natura / binnen Bordeaux

- Decoratie voorbeeld -

48

- Decoratie voorbeeld -

Focus Bicolor

BICOLOR

Bruin
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Gesch en k ma n d en & C a d ea u ta s j es ■

LENTEFRIS

Hase
Geschenkmand uit open golfkarton met
tweezijdige foliedruk.

Präsentkorb flach
Platte geschenkmand
open golfkarton monochroom

Geschenkmand
open golfkarton monochroom

Hase
Alle producten op deze
dubbele pagina zijn
100% ecologisch en
100% recycleerbaar.

Geel

klein: 198 x 148 x 95 mm

Picknick Geel / foliedruk Groen

Picknick
Geschenkmand uit open golfkarton.
Foliedruk aan vier kanten.

Cadeautasjes
Aspekt

klein: 198 x 148 x 95 mm
Andere kleuren zie pagina 35.

Platte geschenkmand
open golfkarton monochroom
Platte geschenkmand uit open golfkarton.
Kleuren: Geel, Oranje, Lichtgroen.
klein: 190 x 160 x 52 mm

Oranje

Geschenkmand
open golfkarton monochroom
Geschenkmand uit open golfkarton.
Kleuren: Geel, Oranje, Lichtgroen.
klein: 198 x 148 x 95 mm

Geel

Lichtgroen

Ostereier

- Decoratie voorbeeld -

Platte geschenkmand uit open golfkarton.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
klein: 190 x 160 x 52 mm

Ostereier
Geschenkmand uit open golfkarton.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
Platte geschenkmand Ostereier

Geschenkmand Ostereier

klein: 198 x 148 x 95 mm

Oranje

Aspekt
Cadeautasjes met fijn gelijnd reliëfdruk,
gekleurde binnenkant, achter gelijmd
kijkvenster en een zacht katoenen koord.
Kleuren: Geel, Oranje, Lichtgroen.
mini
1fles

170 x 85 x 220 mm
0,75 l / 1,0 l

100 x 80 x 360 mm

2 flessen 0,75 l / 1,0 l

170 x 85 x 360 mm

* Gelieve voor de recyclage raamfolie en papier/karton
apart af te voeren als recycleerbaar materiaal.
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- Decoratie

voorbeeld -

De afmeting mini is ideaal voor
platte-buik fles 0,75 l, piccolo's
en gemengde kado's.

Lichtgroen
Alle maten zijn binnenmaten.
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Neutraal Wit

MANTELDISPLAY

Display

VINTAGE

SCHIEFER

Display

Di splays / Ka r to n s v o o r v erzen d i n g ■

Schiefer
Manteldisplay met topkaart, 3 vakken
en 1 afgesloten vak.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
100% ecologisch en 100% recyclebaar.
Voor 102 flessen à 0,75 liter
en 4 dozen à 6 flessen in de sokkel.
Voor 72 flessen à 1,0 liter of champagneflessen
en 4 dozen à 6 flessen in de sokkel.

Vintage
Manteldisplay van natuurlijk golfkarton met
topkaart, 3 vakken en 1 afgesloten vak.
Innovatieve digitale bedrukking met
levensmiddelenconforme kleuren.
100% ecologisch en 100% recyclebaar.
Voor 102 flessen à 0,75 liter
en 4 dozen à 6 flessen in de sokkel.
Voor 72 flessen à 1,0 liter of champagneflessen
en 4 dozen à 6 flessen in de sokkel.

Manteldisplay
Neutraal Wit
met beschermende lak, topkaart, 3 vakken
en 1 afgesloten vak.
Voor 102 flessen à 0,75 liter
en 4 dozen à 6 flessen in de sokkel.
Voor 72 flessen à 1,0 liter of champagneflessen
en 4 dozen à 6 flessen in de sokkel.
Bijbehorende vakverdelers en
beschermende verpakking voor een
veilige verzending op aanvraag
verkrijgbaar.

Manteldisplay GM01
Neutraal Wit
met beschermende lak, topkaart, 2 vakken,
vakverdeler en bijbehorende afdekplaat
voor 70 flessen.

Promotionele acties op het verkooppunt trekken de
aandacht, zorgen voor koopprikkels en versterken
de merkboodschap. Wij vanSchumacher Packaging
hebben 1001 ideeën om uw product en uw merk
effectief op het verkooppunt te presenteren – in iedere
vorm, maat en uitvoering, op verzoek met licht-,
geluid- en sensorische elementen of multimediale
componenten, interactief, met 3D-effecten of
bijzondere veredelingen. Daarbij kennen wij alle
eisen van de retail om maximaal succes te halen
uit uw marketingactie.

Postversandkarton

Piramidedisplay P01
Neutraal Wit
met beschermende lak, sokkel, geperforeerde
plaat, vakverdeler en bijbehorende afdekplaat
voor 82 flessen.

Postversandkarton

Een individuele bedrukking is mogelijk vanaf
500 stuks. De Chep-pallet is niet in de levering
inbegrepen.

Karton voor verzending voor:
1 fles Geschenkdoos, 385 mm
2 / 3 flessen Geschenkdoos, 360 mm
4 / 6 flessen Geschenkdoos, 380 mm

Naar achteren verhoogde
zij- en achterkant met
een betere steun voor
de flessen!
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1 / 2 flessen Champagner
Delicatessenkarton klein, groot
Cadeauboxen klein, middel, groot

Manteldisplay GM01 Neutraal Wit

Piramidedisplay P01 Neutraal Wit
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Re f e re n t i e s ■

UNIEK

& INDIVIDUEEL
Als specialist voor verpakkingsoplossingen uit golf karton en massief karton ontwikkelen en produceren
wij voor u geschenk-, transport - en verkoopverpakkingen evenals geïndividualiseerde displays.
Onze producten op papierbasis maken deel uit van
een gesloten materiaalkringloop, waarbij Afvalpapier
wordt steeds opnieuw gerecycled. Het thema duurzaam heid kenmerkt ons ecologisch bewustzijn in alle
productieprocessen.

Digitaal drukwerk bij Schumacher Packaging biedt u grenzeloze variaties
en ontwerpmogelijkheden. Dus, displays van identieke constructie of het
splitsen van oplagen in gedeeltelijke series, volgens vraag - en seizoensgebonden marketing acties snel, flexibel en doelgericht plaatsvinden.
Of het nu gaat om vloerdisplay of presentatieverpakkingen:
wij maken van uw displays en uw verpakkingen echte blikvangers!
Promotieverpakking

Serie Wijndisplays

Schumacher Packaging is een pionier op het gebied van innovatief digitaal
drukwerk en daarmee uw ideale partner op het gebied van duurzaamheid
en uniciteit. De ultramoderne digitale druktechnologie is veel sneller en
milieuvriendelijker dan de traditionele drukprocessen:
Dankzij de data- to - print technologie kunnen veranderingen in het drukbeeld
met een paar klikken worden doorgevoerd; clichés en druk- platen zijn niet
nodig. De individualisering opent voor u geheel nieuwe mogelijkheden wij laten u zien hoe dat moet.
Karton voor
verzending

Promotie-display

Promotieverpakking
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Serie wijndozen
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WWW.SCHUMACHER-PACKAGING.COM

Schumacher Packaging GmbH
Fabriek Bielefeld
Enniskillener Straße 19
33647 Bielefeld
DUITSLAND
Tel: +49 521 40416-0
Fax: +49 521 40416-147
praesent@schumacher-packaging.com

