


Pak de doos...

Verzenddozen vullen en lege ruimtes opvullen. 
Gewoon openscheuren en beginnen.

De compacte SpeedMan Box® is perfect geschikt voor het 
vullen van pakketten en beschermen van verzendartikelen 
en overtuigt zelfs op het kleinste oppervlak.
Hij helpt u optimaal bij het snel en voordelig versturen
van kleine en middelgrote aantallen en is de ideale
assistent voor exploitanten van online shops en v  v

particuliere verzenders.

Met de SpeedMan Box® in pole-position

Zo eenvoudig is het: aangenaam werken met de  
SpeedMan Box®

Made in Germany

Grote capaciteit
Een doos levert een vulvolume van  
1,5 m³ en is voldoende voor tot wel 
1.000 pakketten.

Turbo inside Geen tussenstop
Geen snij- of afrolapparaat nodig. Extreem soepel 
afscheuren dankzij speciaal papier.

Lage uitstoot
Origineel SpeedMan®-papier van 100% 
gerecycled materiaal, onderscheiden 
met het keurmerk  ‚Der Blaue Engel‘.

Mobiel en wendbaar
Flexibele plaatsing van de doos op iedere 
gewenste plaats dankzij het kleine  
steloppervlak van slechts 30 x 40 cm.
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