
Bag-in-Box
KROON-OIL
NIEUW

efficient logistics | waste reduction | spill-free | easy pouring

Het is even wennen, een zak met olie. Maar wij zijn inmiddels ‘om’ 
en we hopen u binnenkort ook! 

De Bag-in-Box is de perfecte vervanger voor de 20-liter pail en in de 
toekomst ook voor andere verpakkingsformaten. Ze zijn ideaal bij het 
verpakken, vervoeren en gebruik van smeermiddelen. Én hij ziet er 
ook nog eens fantastisch uit.

• De omdoos van massief karton biedt optimale bescherming tijdens het transport

• Gevulde verpakkingen zijn makkelijker en efficiënter stapelbaar

• De zakken zijn speciaal ontwikkeld om het specifieke type vloeistof in te bewaren

• Het speciale kraantje zorgt ervoor dat er geen lucht in de verpakkingen komt. Schenken gaat 

daardoor makkelijk en morsvrij!

• Door de strategisch geplaatste handgrepen is de doos makkelijk te dragen en te gebruiken

• Afvalscheiding is makkelijk

• Bag-in-Box heeft een lagere carbon footprint dan kunststof alternatieven

• Kan gebruikt worden in de bestaande 20-literdisplay

Probeer het zelf!
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60% 
minder restafval

40% 
minder volume in opslag

90% 
minder transportruimte bij 
lege verpakkingen

100% 
meer schenk- en gebruiksgemak

Meerlaagse flexibele pouches zijn om meerdere redenen 
milieuvriendelijker dan rigide verpakkingen. Niet alleen wordt er 
minder materiaal gebruikt voor pouches, ook zorgen ze voor een 
besparing op het gebied van opslag en transport. En dat leidt tot 
minder uitstoot van CO2.

Daarnaast kan de eindgebruiker door het flexibele materiaal het 
laatste beetje product eenvoudig uit de pouch krijgen en dus is er 
minder verspilling. 

Niet afgevulde verpakkingen nemen maar liefst 90% minder 

ruimte in tijdens het vervoer. Om een beeld te geven: In 1 truck 
passen (uiteraard afhankelijk van het formaat) meer dan 300.000 
ongevulde pouches. Om hetzelfde aantal plastic flacons te 
vervoeren zijn 9 trucks (!) nodig. 

VS.

DEZE BAG-IN-BOX VERPAKKING IS BINNENKORT VERKRIJGBAAR
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