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Voorwoord
Bij STAPPERT Noxon streven wij de hoogst mogelijke kwaliteit na. Het goed verpakken van producten
is daar een onderdeel van. Daarom hanteren wij voor u verschillende (standaard en speciale)
verpakkingsvormen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u uw producten in de best mogelijke staat
ontvangt. U treft de verschillende verpakkingsvormen in deze folder aan.
Voor een aantal van onze verpakkingsvormen vragen wij u om een bijdrage. STAPPERT Noxon maakt
kosten om uw product in zo’n hoog mogelijke kwaliteit af te leveren, waar u uiteindelijk zelf van
profiteert. Daarnaast wordt de geleverde verpakking úw eigendom. Dit betekent dat u bijvoorbeeld
de pallets kunt hergebruiken in uw eigen organisatie.
STAPPERT Noxon wil helder en transparant werken. Daarom wordt de verpakking niet in de prijs of
het gewicht doorberekend. De verpakkingskosten zullen dan ook altijd apart op de factuur
verschijnen. Voor verdere vragen over verpakken, kunt u altijd terecht bij een van onze
medewerkers.
STAPPERT Noxon B.V.
Telefoon: +31-(0)492-582 111
Fax: +31-(0)492-538 970
E-mail: noxon@stappert.biz
Website: noxon.stappert.biz
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Stripbandjes
Geschikt voor:
- Buizen
- Staven

Kartonnen verpakking
Geschikt voor:
Fittingen
Afmetingen (l x b x h):
- 15 x 15 x 15 cm
- 30 x 30 x 10 cm
- 30 x 30 x 30 cm
- 50 x 50 x 50 cm
- 78,5 x 58,5 x 58 cm

Uw bijdrage:
Geen
Stripbandjes worden gebruikt om een groep
van buizen of staven te bundelen. Indien
gewenst kunnen wij de buizen of staven per
maat apart bundelen. Dit kunt u aangeven bij
uw bestelling.

Uw bijdrage:
Geen
De producten in de verpakking worden daar
waar nodig aangevuld om beschadigingen te
voorkomen.
1 OMRANDING

2 OMRANDINGEN

3 OMRANDINGEN

4 OMRANDINGEN

Europallet met omranding
Geschikt voor:
- Fittingen
- Buis en staf (zaagstukken)

Houten latten
Geschikt voor:
- Buizen
- Staven

Afmetingen pallet (l x b x h):
1,20 x 0,80 x 0,15 m

Afmetingen:
6,3 meter

Omrandingen:
- Maximaal vier omrandingen per pallet
- Hoogte: 20 cm per omranding

Uw bijdrage:
€ 12,00

Uw bijdrage:
€ 30,00

Houten latten worden gebruikt voor
stabilisatie van kleine en makkelijk
vervormbare diameters (Ø6mm of plat
30x4mm), maar ook om wegrollen te
voorkomen.
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Euro pallet
Geschikt voor :
- Fittingen
- Buis en staf (zaagstukken)

Kleine pallet
Geschikt voor:
- Fittingen
- Buis en staf (zaagstukken)

Afmetingen pallet (l x b x h):
1,20 x 0,80 x 0,15 m

Afmetingen pallet (l x b x h):
0,80 x 0,60 x 0,15 m

Uw bijdrage:
€ 15,00

Uw bijdrage:
- Excl. randen: € 7,50
- Incl. randen: € 22,50

SPECIALE VERPAKKING
Naast de standaardverpakkingen bieden wij speciale verpakkingen aan. In overleg met u wordt
gekeken op welke manier de producten het best verpakt kunnen worden. Op deze manier ontvangt u
het product in de best mogelijke staat.

Houten kisten
Geschikt voor:
- Fittingen
- Buizen
Standaardafmetingen:
- 6,1 x 0,3 x 0,3 m
- 6,1 x 0,5 x 0,5 m
Uw bijdrage:
- 6,1 x 0,3 x 0,3 m: € 210,- 6,1 x 0,5 x 0,5 m: € 295,Wij beschikken over kisten voor zowel buizen
als fittingen. Naast kisten in standaardformaat
kunnen wij in overleg met onze leverancier
ook speciale kisten op maat laten maken. De
levertijd voor deze speciale kisten bedraagt
één tot twee weken.
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