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De Pack-Bag®: Extra Hand Bij Elk Karwei!
Hij heet de Pack-Bag, is bijzonder praktisch en een echte
innovatie te noemen! De Pack-Bag is een splinternieuw
hulpmiddel dat dient om vuilniszak of puinzak open te
houden. Tot voor kort worstelde de tuinier met één hand om
de vuilniszak open te houden om vervolgens met de andere
hand tuinafval in de vuilniszak te proppen. Op menig bouwplaats hield de ene bouwvakker een puinzak open waarna
een ander met een schep bouwafval in de zak schepte.

De Pack-Bag maakt heel eenvoudig een einde aan onhandig
geworstel en onnodige manuren. Dit najaar zal de Pack-Bag haar
opwachting maken in de Nederlandse detailhandel. Consumenten
en professionals kunnen dan profiteren van deze duurzame,
gemakkelijk te reinigen kunststof ‘zakkenopenhouder’.

hulpmiddel een kleine revolutie ontketenen. Tuinliefhebbers, professionele tuinders, schilders, behangers, tapijtleggers, klussers, aan-

Voordelen te over
De Pack-Bag is vervaardigd van hoogwaardig polipropyleen
en past in de standaard maat vuilniszakken en puin-

nemers, slopers, dakdekkers en timmerlieden zullen direct onderschrijven dat de Pack-Bag een meer dan welkome extra hand is bij
elk karwei.

zakken van 60 liter. Door zijn flexibiliteit drukt de
Pack-Bag als vanzelf de zak open en ontstaat

De Pack-Bag is een gepatenteerde vinding die exclusief wordt

Pack-Bag aan zijn handvatten eenvoudig uit

gedistribueerd door Van Assendelft - Hollander Bogaert. Naast de

de zak genomen worden. Na gebruik is de

Pack-Bag voert Van Assendelft - Hollander Bogaert als groothandel

Pack-Bag snel en eenvoudig te reinigen en

meer dan 4500 artikelen op het gebied van kamperen, recreëren,

zeer efficiënt plat op te bergen. De Pack-Bag

buitensport en tuin. Voor nadere informatie is de Sales-afdeling

is verkrijgbaar in drie sterke kleuren: zwart,

van deze Bredase groothandel uiteraard altijd bereikbaar.

blauw en rood. Voorzien van een aantrekke-

Pack-Bags krijgen bij introductie een vriendelijke consumentenprijs

lijke productsticker wordt de winkelende

van 7,95 Euro mee (inclusief BTW).

consument direct duidelijk wat de bedoeling
is! Ook is een fraaie verkoopstandaard voor
op de winkelvloer verkrijgbaar.

Helpende hand
Op de onlangs gehouden vakbeurs Spoga in
Keulen was de Pack-Bag een van de blikvangers. Ook op de GardenBusiness
beurs in Gorinchem zal de Pack-Bag worden getoond. Volgens de bedenkers
van de Pack-Bag zal het nieuwe
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Informatie

een optimale opening. Na het vullen kan de

