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1    Met papieren tape sluit u heel ecologisch

Papieren tape is gemaakt van gerecycled, biologisch afbreekbaar, papier en zeer milieu-
vriendelijk. Het is bestand tegen temperatuurschommelingen, stofdicht en permanent 
af te sluiten.       

2    Papieren tape is beschikbaar in verschillende uitvoeringen, 
breedtes en diktes

Papieren tape is er in wit en bruin 80 g/m² gerecycled. In 60 g/m² zelfklevende en duur-
zame FSC kraft papieren tape, die veel gebruikt wordt door webshops. En in een extra dikke 
papieren tape met een speciale lijmlaag voor zware transportomstandigheden. Papieren 
tape is behalve in 50mm breedte ook verkrijgbaar in 75mm breedte voor grotere dozen. 

3    Papieren plakband is uitermate geschikt voor het sluiten van  
kartonnen dozen

Papieren plakband is een milieuvriendelijk alternatief voor standaard verpakkingstapes. 
Het is voorzien van een zelfklevende laag die u activeert met water. Het weerstaat tempera-
tuurschommelingen, is milieuvriendelijk, sterk en voordelig.    

“Ik heb twee mooie manieren voor u om het verpakkings-
proces af te sluiten: papieren tape en plakband. Ze zijn 
allebei uitstekend te bedrukken met uw merknaam of 
logo. En ze zijn niet duur, maar duurzaam. Zowel met 
papieren tape als papieren plakband sluit u zeer milieu-
vriendelijk af, omdat ze volledig recyclebaar zijn.”       



4    Papieren plakband is verkrijgbaar in verschillende breedtes en 
uitvoeringen

Papieren plakband is beschikbaar in verschillende rolbreedtes en in met draden versterkte 
uitvoeringen. Deze zijn bij uitstek geschikt om dozen met zware producten te sluiten.            

5   Met een machine kunt u de plakband automatisch bevochtigen 

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Met een plakbandmachine kunt u de plakband 
niet alleen automatisch bevochtigen, maar ook snijden en verdelen. U kunt bij ons kiezen 
uit plakbandmachines van makkelijk bedienbaar en mechanisch tot volautomatisch met 
twintig standaard instellingen.    

6   Alle tapes zijn uitstekend te bedrukken met uw merknaam of logo

Of u nu kiest voor papieren tape of papieren plakband, u kunt ze allebei makkelijk persona- 
liseren. Met het logo of de merknaam van uw bedrijf is het een ideaal hulpmiddel om uw 
merkbekendheid te vergroten. Daarnaast draagt het bij aan een plezierige uitpakervaring 
van uw klant.

Wilt u meer weten over papieren tape of papieren plakband?  
Bel mij voor een vrijblijvende afspraak: +31 252 245 245. Of kijk op topashop.nl/sluiten 

Met de groeten van de verpakkingsspecialist

Je verpakt het met Topa

Bij papieren plakband heb je twee 
varianten: onversterkt en versterkt
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