inspirerend
&
pakkend veelzijdig!

Mokrupak is een totaalleverancier voor verpakkingen en disposables
en levert méér dan twintigduizend artikelen uit voorraad. Onze ervaren
mensen en een uitgekiend logistiek systeem garanderen een optimale
en snelle dienstverlening.
GROOTHANDELSFUNCTIE
betrouwbare partner voor
een compleet pakket

VOORRAADBEHEER
uitgekiend
voorraadsysteem

VOORRAADHOUDEND
uitgebreid assortiment
voorradig

LOGISTIEK
snelle en correcte
levering

KENNIS
jarenlange ervaring
en kennis

KLANTSPECIFIEK
speciaal voor de
klant aangemaakt

SERVICE
volledig ontzorgen
WEBSHOP
makkelijk en
eenvoudig bestellen

Onze verkopers staan altijd voor u klaar om uw verpak-

oog wordt verloren. In onze advisering speelt het milieu

kingswensen om te zetten in concrete oplossingen. Voor

een steeds belangrijkere rol. Door onze jarenlange ervaring

persoonlijke inspiratie en deskundig advies kunt u dagelijks

en ons klantgericht denken kunnen we vrijwel aan elke

terecht in onze uitgebreide en overzichtelijke showroom.

verpakkingsvraag voldoen.

Onze webshop www.deverpakkingswinkel.com is 24/7

Mokrupak is bij uitstek úw betrouwbare partner voor een

bereikbaar.

zeer compleet pakket verpakkingsmaterialen, disposables
en hygiëne producten.

Kwaliteit, service, innovatie en duurzaamheid zijn de pijlers
van ons denken en handelen, waarbij de prijs niet uit het

Kortom, Mokrupak

De Verpakkingswinkel heeft vestigingen in Eindhoven, Weert en Heerlen!
Bij De Verpakkingswinkel vindt u een zeer uitgebreid assortiment. Zo’n 10.000 artikelen zijn standaard op voorraad in onze
winkels. De winkels en webshop zijn ingedeeld in 5 productgroepen: FOOD, LUXE, INDUSTRIE, HYGIËNE en KANTOOR:

FOOD

LUXE

INDUSTRIE

Drinken en eten zijn een belangrijk

Wie wordt er nou niet blij van een

Als u op zoek bent naar praktische en

onderdeel van onze levensstijl en

feestelijk en verzorgd ingepakt

representatieve verzend- en verpak-

voor elke maaltijd is er een juiste ver-

cadeau? Dat gevoel willen wij graag

kingsoplossingen bent u bij De Ver-

pakkingsoplossing. Behalve mooi en

mogelijk maken voor uw klanten. De

pakkingswinkel aan het juiste adres.

origineel moeten food producten en

verpakking van cadeaus moet passen

disposables natuurlijk ook hygiënisch

bij de uitstraling van uw winkel of

en praktisch zijn.

onderneming.

HYGIËNE

KANTOOR

Een hygiënische werkomgeving is in

Bij De Verpakkingswinkel hebben we

elke onderneming belangrijk. Zeker

ook alles om op kantoor prettig en

in ruimtes waar met voedsel wordt

overzichtelijk te kunnen werken. Wij

gewerkt, moet men voldoen aan

hebben een ruime keuze aan schrijf-

hygiënecodes en aan de eisen van het

waren, papier, enveloppen, etiketten,

HACCP-systeem.

brievenbakjes en ordners.

Bezoek ook onze webshop:
www.deverpakkingswinkel.com
Onze webshop is verdeeld in duidelijke hoofdgroepen:
FOOD, LUXE, INDUSTRIE, HYGIËNE en KANTOOR. Op deze
manier kunnen wij ons assortiment met een grote range
aan producten overzichtelijk houden. Hier kunt u 24/7
terecht voor al uw gewenste artikelen.

Bestel via onze webshop:
Snelle levertijden
NL: vandaag vóór 16.00 uur besteld is de
volgende werkdag geleverd (m.u.v. het
weekend).
BE: Voor leveringen naar België geldt een
levertermijn van 2 à 3 dagen. Dit is
afhankelijk van de postbezorging.
Voordelig geprijsd
profiteer van aantrekkelijke staffelkortingen.
Gratis levering
orders vanaf E175 (NL en BE) worden gratis
geleverd.

Ruime keuze
Meer dan 10.000 artikelen direct uit voorraad
leverbaar.
Click en collect
Gratis afhalen in één van onze
3 Verpakkingswinkels.
Persoonlijk advies
Voor maatwerk verpakkingsoplossingen.

Mokrupak ontwerpt en ontwikkelt op maat gemaakte verpakkingen
en disposables.
Wij willen bedrijven inspireren en ondersteunen bij het

Elk idee, globaal of concreet, willen wij bij Mokrupak voor

ontwikkelen van nieuwe, onderscheidende verpakkings-

u omzetten in een mooie verpakking of disposable. Zo

oplossingen. Oplossingen die een positieve bijdrage leve-

worden ideeën werkelijkheid! Wilt u meer informatie of een

ren aan uw bedrijfsimago en naamsbekendheid.

vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op.

MOKRUPAK BESCHIKT OVER
EEN EIGEN DTP AFDELING

WIJ GAAN VOOR

DUURZAAM

Duurzaam verpakken.
Onze duurzame verpakkingen zijn verkrijgbaar in diver-

onze natuur. Laat de verpakkingen bedrukken met een

se natuurlijke materialen. Al deze materialen worden

eigen ontwerp en geef zo een unieke uitraling aan uw

gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, zijn compos-

producten, met de duurzame kwaliteit die van ons kunt

teerbaar na gebruik en hebben een minimale impact op

verwachten.

Materialen die onder duurzaam vallen zijn:
1. suikerriet
2. PLA (zetmeel)
3. (C)PLA
4. bamboe
5. palmblad
6. bio kunststof

Leeuwarden

Groningen

Groeneweg 22
6041 AX Roermond
T: +31(0)475-317741
E: info@mokrupak.nl
I: www.mokrupak.nl
Zwolle
Haarlem

Amsterdam

Den-Haag

Utrecht
Arnhem

Duitsland
Middelburg

Eindhoven
Weert
ROERMOND

België
Heerlen

Eindhoven

Heerlen

Weert

Hurksestraat 3b

Spoorsingel 48

Marconilaan 13a

5652 AH Eindhoven

6412 AC Heerlen

6003 DD Weert

T: +31(0)40-2372976

T: +31(0)45-5722377

T: +31(0)495-453941

E: eindhoven@deverpakkingswinkel.com

E: heerlen@deverpakkingswinkel.com

E: weert@deverpakkingswinkel.com

