Förenkla din e-handel
med Tissue Void Fill
Förhöj köpupplevelsen och minska din plastanvändning med
det stötdämpande pappersemballaget Tissue Void Fill!

NYHE T!

Plaster sätt are

Stötdämpande
Ditt varumärke i fokus
100% klimatneutralt papper
Beställ med eget tryck
Återvinningsbar

Kombinera två
olika färger!

Ta ditt varumärke till nästa nivå!

Mixa & matcha
1 LAGER

2 LAGER / Valfria färger

2 LAGER / Valfri färg + Vit med logotryck

Nu kan du packa effektivt, skyddande och minska på plasten utan att
kompromissa med ditt varumärke! Tissue Void Fill-dispensern är
en flexibel emballagemaskin för automatiserad packning med
stötdämpande papper, som skapar en WOW-känsla för kunden.

Våra standardfärger i Bundles

GÖR SÅ HÄR:
1

Välj silkespapper i 1-2 standardfärger med eller utan eget logotryck. Mixa & matcha färgkombinationer som du vill.

2

Ladda maskinen med Tissue Void Fill-bundles. Använd pedalen
för att mata ut silkespappret, packa, klart!

3

1 LAGER
White

2 LAGER

White PCW

White

Brown PCW

Citrus

Ivory

Cerise

Violet

Royal blue Scarlet Red

Black

Dina varor levereras säkert hela vägen till kund och skapar
en upplevelse vid unboxing.

TISSUE VOID FILL är ett
specialvikt silkespapper
levererat i buntar med
ett eller två lager. 100%
klimatneutralt & finns i
100% återvunnet PCW
(Post Consumer Waste).

Pris & kvantitet

Leveranstid: 2-3 veckor
Pall: 30 krt á 1 lager/ 18 krt á 2 lager
Kartong: 3 x bundle á 500 m, Format: B: 33 cm, L: 500 m/bundl

MASKIN

Pris

Tissue Void Fill Dispenser

15 500 kr

UTAN TRYCK

1 krt

5 krt

10 krt

40 krt

Gramvikt

Vitt (1 lager)

745 kr/st

725 kr/st

680 kr/st

-

18g

PCW Vit/Brun (1 lager)

840 kr/st

820 kr/st

770 kr/st

-

35g

Vitt (2 lager)

870 kr/st

845 kr/st

795 kr/st

-

18g

Färg (1 färg, 2 lager)

1 340 kr/st

1 300 kr/st

1 225 kr/st

-

18g

Färg (2 färger, 2 lager)

-

-

-

1 260 kr/st

18g

40 krt

Gramvikt

Vitt med logotryck (1 lager)

870 kr/st

18g

Färg + Vitt med logotryck (2 färger, 2 lager)

1 260 kr/st

18g

18g
MED TRYCK

Ont om plats på lagret?
Vi kan förvara dina påsar på vårt lager, beställ hem med 1-3 dagars leveranstid.

Villkor & leverans: Leveranstid gäller efter godkänt korrektur.
Alla priser är exkl. moms, fraktkostnad och miljöavgifter tillkommer. Se våra Allmänna villkor här.

Kontaktinformation
hello@avisera.se, 08-506 250 00, Avisera.se

Giltigt t.o.m. 2021-01-31

B eställ
med ditt eget
tr yck!

ÖKAT KUNDVÄRDE MED TISSUE VOID FILLER
76%

av kunder är mer benägna att rekommendera varumärken
som har silkespapper med tryck i deras paketering.
av kunder tycker att silkespapper med tryck förbättrar

87% unboxingupplevelsen!

Källa: Studie utförd av Packaging Insight på Clemson University.

Så beställer du!
Hör av dig till din kontaktperson

Ta reda på mer, titta på vår YouTube video!

Maila till offert@avisera.se
Mer info på avisera.se/tissue-void-fill
Vill du testa maskinen? Boka en tid för demo
i vårt showroom i Stockholm!

LÄTT ATT ANVÄNDA:
Placera ditt Tissue Void Fill på
maskinens hylla och förinställ hur
långa och hur mycket papper du vill
ha i varje paket som packas. Använd
fotpedalen för att automatiskt mata
ut pappret rakt ner i din förpackning
och släpp för att skära!

Med miljömärkningen ÅterBära på dina
produkter klimatkompenserar vi genom
Mått på maskin (mm):
684 (L) x 452 (B) x 324 (H)

trädplantering & bevarande av skog.

Mått på stativ (mm):

650 (L) x 815 (B) x 1250 (H)

Ont om plats på lagret?
Vi kan förvara dina påsar på vårt lager, beställ hem med 1-3 dagars leveranstid.

Villkor & leverans: Leveranstid gäller efter godkänt korrektur.
Alla priser är exkl. moms, fraktkostnad och miljöavgifter tillkommer. Se våra Allmänna villkor här.

Kontaktinformation
hello@avisera.se, 08-506 250 00, Avisera.se

Giltigt t.o.m. 2021-01-31

Besök våra showroom: S:t Eriksgatan 60, Stockholm & Chalmersgatan 1, Göteborg
Följ oss på Instagram: Följ @byavisera för inspirationsbilder, kundcase och produktnyheter!
Hör av dig: 08- 506 250 00 & 031-50 65 91, hello@avisera.se

