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Wil je iets verpakken, verzenden of beschermen? Profipack is 

sinds 2013 dé groothandel op het gebied van verpakkings- en 

beschermingsmaterialen. En ook met Kerst ben je bij ons aan het 

juiste adres! We hebben speciaal voor de kerstdagen een bijzondere en 

feestelijke selectie van producten gemaakt die je bij ons kunt bestellen. 

Wil je het anders aanpakken óf inpakken? Ook daarbij kunnen wij je 

helpen. Wij leveren gepersonaliseerde verpakkingen zoals: bedrukte 

verhuisdozen, bedrukte tape, bedrukt inpakpapier, bedrukte wikkelfolie 

en gepersonaliseerde verhuisdekens. En dit is nog maar een kleine 

greep uit ons ruime assortiment.

Als je specifieke verpakkingsbehoeftes hebt, aarzel dan niet om bij 

ons aan te kloppen! We kunnen veel meer dan in onze catalogus staat, 

maken graag tijd en komen bij je langs voor een persoonlijk gesprek om 

jouw wensen in kaart te brengen.

Fijne feestdagen gewenst!

Marc de Jong
Eigenaar Profipack Verpakkingsmaterialen

WIJ HELPEN JE GRAAG 



INHOUDSOPGAVE
De kerstcollectie van 2022 staat nu online. 

Dit jaar is de collectie uitgebreid met 

nieuwe kerstdozen, opvulmaterialen, eigen 

bedrukte tapes, inpakpapier rollen en 

verpakkingen in de klassieke kerstkleuren 

in premium en basic uitvoeringen. 

Bij Profipack hebben we alle soorten 

kerstverpakkingen in huis om ieders wens 

te vervullen. Zit het er niet tussen of wil je 

je eigen verpakking bedrukken? Dat kan, 

neem dan contact op met ons verkoopteam 

en bespreek de opties. Houd rekening met 

een levertijd van 5 tot 6 weken, afhankelijk 

van het product.

De decembermaand is de drukste 

periode van het jaar in de winkels, maar 

ook webshops hebben het razend druk 

met het inpakken en verzenden van de 

bestellingen. De kerstverpakkingen van 

Profipack zijn perfect om je geschenken 

voor de feestdagen mee te verpakken. Van 

kleine tot grote geschenken, de diverse 

kerstverpakkingen zijn geschikt voor vele 

formaten. 

03 Kerstpakketdozen
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Opvulmaterialen

Tape

10 Papieren draagtassen

Onze nieuwste collectie kerstdozen zijn direct 

uit voorraad leverbaar. De dozen zijn van goede 

kwaliteit, voor een scherpe prijs.

Opvullen is nog nooit zo leuk geweest met 

deze vrolijke en duurzame opvulmaterialen. 

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Leuke bedrukte kersttapes of zelf je tape

met kerst boodschap laten bedrukken!

Deze sfeervolle draagtassen zijn perfect voor

het meegeven van kerstgeschenken, cadeaus

en kerstaankopen!

11 Inpakmaterialen
Pak al je cadeaus prachtig in!

15 Wikkelfolies
Verzenden hoeft niet ingewikkeld te zijn met onze 

kleurrijke wikkelfolies. Onze bedrukte kerstfolie is 

ideaal voor pallets tijdens de feestdagen.
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AL ONZE DOZEN 
ZIJN EXTRA STEVIGOMDAT ZE VAN DUBBELE GOLFKARTON ZIJN!

Profipack is al 10 jaar dé verpakkingsspecialist van Nederland en België. Onze nieuwste 

collectie kerstdozen zijn direct uit voorraad leverbaar. De dozen zijn van goede kwaliteit en 

voor een scherpe prijs aangeboden.

HET PAKKET BEGINT MET HET
ZOEKEN NAAR DE PERFECTE PAKKETDOZEN

271350         310 x 200 x 140mm

271351         390 x 290 x 126mm

271352         390 x 290 x 177mm

271371         390 x 290 x 200mm

271372         390 x 290 x 232mm

271353         390 x 290 x 300mm

271354         490 x 390 x 150mm

271355         490 x 390 x 270mm

271356         590 x 390 x 200mm

Artikel         Afmeting

Deze kerstdozen zijn ideaal voor de gezelligste tijd van het jaar. 

Gebruik het product om jouw eigen kerstpakket mee samen te 

stellen. 

KERSTDOOS WIT
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271336 310 x 200 x 140mm

271337 390 x 290 x 126mm

271338 390 x 290 x 177mm

271339 390 x 290 x 300mm

271367 390 x 290 x 200mm

271368 390 x 290 x 232mm

271340 490 x 390 x 150mm

271341 490 x 390 x 270mm

271342 590 x 390 x 200mm

Artikel Afmeting

Deze voordelige en chique kerstdoos van Profipack is een bedrukte 

kartonnen kerstdoos met dubbele golf en is uitermate geschikt voor 

het verpakken van jouw kerstgeschenken.

KERSTDOOS GARLAND ZWART

271343 310 x 200 x 140mm

271344 390 x 290 x 126mm

271345 390 x 290 x 177mm

271346 390 x 290 x 300mm

271369 390 x 290 x 200mm

271370 390 x 290 x 232mm

271347 490 x 390 x 150mm

271348 490 x 390 x 270mm

271349 590 x 390 x 200mm

Artikel Afmeting

De dozen zijn ook als verzendverpakking geschikt. Vervang je 

standaard kartonnen dozen voor een feestelijke verpakking rond de 

feestdagen.

KERSTDOOS GARLAND ROOD

KERST PAKKETDOZEN
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AL ONZE DOZEN 
ZIJN EXTRA STEVIG

OMDAT ZE VAN DUBBELE 
GOLFKARTON ZIJN!

271357 390 x 290 x 126mm

271358 390 x 290 x 177mm

271373 390 x 290 x 232mm

271360 490 x 390 x 150mm

271361 490 x 390 x 200mm

Artikel Afmeting

Het product is vervaardigd uit stevig karton met een dubbele golf. Je 

klanten zullen helemaal in de kerststemming komen met dit vrolijke 

product.

KERSTDOOS ZWART/WIT/BRUIN

KERSTTIP! 

Direct alle pakketdozen bekijken? Scan 

de QR-code om de dozen direct in onze 

webshop te bekijken!

SCAN MIJ!
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KERSTTIP! 
Laat niet te veel open ruimte aan de bovenkant, maar vul de loze ruimte mooi op met SizzlePak. En vul de dozen gelijkmatig!

271332 310 x 200 x 140mm

271333 390 x 290 x 126mm

271334 390 x 290 x 232mm

271335 490 x 390 x 150mm

Artikel Afmeting

Deze geschenkdoos “strictly” is de ideale verpakking 

om door middel van een cadeau waardering naar 

iemand uit te spreken.

GESCHENKDOOS STRICTLY

271362        390 x 290 x 126mm

271363        390 x 290 x 177mm

271364        390 x 290 x 300mm

271365        490 x 390 x 150mm

271366        490 x 390 x 200mm

Artikel         Afmeting

Deze doos is bijvoorbeeld ideaal als kerstpakketdoos of als 

cadeaudoos voor een verjaardag of jubileum. Daarnaast is deze doos 

geschikt voor verzending. Wil je jouw klanten verrassen met hun 

product in een te gekke doos? Dan is deze geschenkdoos de ideale 

verzenddoos.

GESCHENKDOOS UNBRANDED

KERST PAKKETDOZEN
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OOK  VERKRIJGBAAR IN HET WIT!

271375 390 x 290 x 126mm

271376 390 x 290 x 177mm

271377 390 X 290 X 200mm

Artikel Afmeting
Bruin Wit
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271328         390 x 200 x 120mm (zwart)

271329         390 x 200 x 120mm  (oranje)

Artikel         Afmeting

Houd jij ook zo van borrelen? Wij bij Profipack 

ook! Daarom bieden wij deze stijlvolle borrelbox 

met handvat aan. En nee, deze box zit nog niet vol 

lekkernijen. Je kunt hem namelijk helemaal zelf vullen 

met wat jijzelf allemaal lekker vindt! Vul het product 

bijvoorbeeld met lekkere kaasjes, speciaalbiertjes, 

droge worst en nootjes.

BORRELBOX OP KRAFT + HANDVAT
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DEZE BORRELBOXEN ZIJN EXTRA STEVIGOMDAT ZE VAN DUBBELE GOLFKARTON ZIJN!

309006         660 x 520 x 10mm

309018         710 x 510 x 60mm

30902020    945 x 675 x 50mm

463807    1030 x 710 x 10mm

309021    1045 x 725 x 50mm

309022    1225 x 825 x 50mm

Artikel         Afmeting

Kalenderverpakkingen van Profipack zijn goede, stevige golfkartonnen 

verpakkingen, bestaande uit 5 panelen die ervoor zorgen dat je product 

kreukvrij aankomt. Het is bedoeld voor verzending van plat drukwerk, 

zoals kalenders en litho’s producten (boeken e.d.).

KALENDERVERPAKKING BRUIN (20 ST)



POPULAIR!

5KG

20KG

120 LITER

10KGSizzlePak is een bijzonder opvulmateriaal gemaakt van papier, 

gevouwen in zigzag-vorm en gesneden in smalle strookjes. Het 

wordt kant-en-klaar geleverd en is onmiddelijk te gebruiken, zonder 

verspilling van tijd en materiaal.

SIZZLEPAK

992001      Naturel Doos á 10kg

992002      Yellow Doos á 10kg

992004      Pink Doos á 10kg

992005      White Doos á 10kg

992006      Cool grey Doos á 10kg

992008      Deep red Doos á 10kg

992014      Bright red Doos á 10kg

992020      Green Doos á 10kg

992023      Black Doos á 10kg

992029      Gold Doos á 10kg

Artikel      Kleur Gewicht

Papierwol en houtwol zijn leuke en decoratieve opvulmaterialen 

om artikelen in te presenteren en mee te beschermen tijdens een 

verzending. Ze bestaan uit zeer fijne slierten papier, die in een wirwar 

door elkaar heen lopen. Het vult loze ruimtes in een verpakking op en 

beschermt je artikelen tegen schokken en stoten tijdens een verzending.

PAPIER- OF HOUTWOL

810081      Papierwol bruin per 5kg

810082 Houtwol  per 20kg

Artikel      Soort  Gewicht

DAT VULT LEKKER OP!
Dit materiaal is milieuvriendelijk, veerkrachtig en decoratief. Hierdoor zeer geschikt voor 

kerstpakketten, drankpakketten en andere cadeauverpakkingen. Combineer verschillende 

verpakkingsitems met elkaar om een sfeervol pakket te creëren. Van traditionele 

kerstkleuren rood en groen tot aan de fancy glossy kleuren.
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OPVULM
ATERIALEN

De duurzame optie voor het opvullen van jouw sinterklaasdozen; ideaal 

voor het opvullen van lege ruimtes in je dozen. Door de unieke vorm 

van de chips hechten ze zich goed aan elkaar waardoor alles beter op 

zijn plek blijft zitten in de verpakking. Het product kan hierdoor niet 

verschuiven in de verpakking en wordt beter beschermd. 

PAPERFILL PAPIEREN OPVULMATERIAAL

271560 120 liter per doos (bruin)

271587 120 liter per doos (zwart)

Artikel      Liter

Ook in het zwart!

SCAN MIJ!

Bekijk alle andere 

sizzle pak kleuren 

op onze site!



TA
PE

OPENMAKEN IS HET 
LEUKSTE WAT ER IS! 

Kerst staat alweer bijna voor de deur, daarom hebben wij bij Profipack nu kersttape! 

Pvc tape is bestand tegen vocht, scheurbestendig en sterk. Dit maakt de tape een 

betrouwbare partner om jouw dozen en verpakkingen permanent te sluiten. Dankzij de 

natuurlijke rubberlijm kleeft de pvc tape van Profipack onmiddellijk en duurzaam op 

alle kartonnen en plastic verpakkingen.

PVC KERSTTAPE

2411051 50mm x 66m

2411510 50mm x 66m

Artikel Afmeting

Het papieren plakband is gemaakt van kraftpapier. Omdat de papieren tape van 

kraftpapier is gemaakt, is de tape 100% recyclebaar. De kleefmassa is een natuurlijk 

solvent belijming. Het voordeel van deze papieren tape is dat de tape niet als één strook 

verwijderd kan worden en weer terug kan worden geplakt. Dit voorkomt diefstal. 

PAPIEREN TAPE BRUIN

241064 50mm x 50m

Artikel Afmeting

PVC tape transparant is bestand tegen vocht, scheurbestendig en erg sterk. De tape 

heeft een lange houdbaarheid en is de ideale partner om je dozen mee dicht te plakken. 

Onze High tack tape transparant heeft een erg hoge aanvangskleefkracht en sluit je 

dozen onmiddellijk. Het is goed bestand tegen kou en rolt geruisloos af.

TRANSPARANTE TAPE

241002 PVC  50mm x 66m

241003 High Tack  50mm x 66m

2410130 PP Acryl 48mm x 66m

Artikel Type Afmeting

KERSTTIP! 
Zelf kersttape laten bedrukken?

Dat kan! Scan de QR-code om 

bedrukte tape in onze webshop 

te bekijken! LET OP de levertijd 

is 5 tot 6 weken

Met onze kersttape zien jouw pakketten er direct feestelijk uit. De tapes zijn perfect om je kerstpakketten 

mee te sluiten. 

SCAN MIJ!
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PAPIEREN DRAAGTASSEN

De producten van Biodore zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen 

en sluiten perfect aan op de bewuste belevingswereld van vandaag. Ze 

onderscheiden zich door hun bijzondere vormen en lijnen, hun brede 

toepasbaarheid en hun internationale uitstraling.

BIODORE PAPIEREN DRAAGTAS (250 ST.)

195162 32 x 17 x 27cm

Artikel Afmeting

Deze sfeervolle draagtas van stevig bruin kraftpapier is perfect voor het 

meegeven van kerstgeschenken, cadeaus en kerstaankopen zoals: kleding, 

lekkernijen en tijdschriften. De mooie kerstopdruk van de kerstboom in een 

lichtere tint, geeft de kersttas een mooie naturel uitstraling.

PAPIEREN DRAAGTAS KERST (50 ST.)

271912     26 x 12 x 35cm

Artikel      Afmeting

MAAR HET GEVEN MISSCHIEN 
NOG WEL LEUKER
Wil je jouw klanten, medewerkers of zakenrelaties extra verrassen? Verpak uw Kerstgeschenken in 

deze onwijs leuke kersttassen van Profipack. De stevige papieren tasjes hebben prachtige prints, het zijn 

eigenlijk al cadeautjes op zich. 

EIGEN BEDRUKTE DRAAGTAS?
Daarvoor moet je natuurlijk bij Profipack zijn! Houd 

er rekening mee dat de levertijd ongeveer 4 weken is!
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Deze sfeervolle draagtas van stevig zwart kraftpapier is perfect voor het 

meegeven van kerst geschenken, cadeaus en kerstaankopen zoals: kleding, 

lekkernijen en tijdschriften. 

PAPIEREN KERST DRAAGTAS ZWART STER (50 ST.)

271193     32 x 13 x 41cm

Artikel      Afmeting
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Ga je voor elegant en tijdloos inpakpapier? Kies dan voor ons milieuvriendelijke kraftpapier 

om je geschenken mee te verpakken. Wil je wijn- of bierpakketten of geschenkmanden 

samenstellen? Dan is onze cellofaanfolie uitermate geschikt. Ga je liever voor luxe? Kies dan 

voor ons honingraat papier en geef jouw geschenken een luxe uitstraling.

MET DEZE PRODUCTEN PAK JE  
JE NAASTEN HELEMAAL IN!

810026 30cm x 275m x 70gr

810027 40cm x 275m x 70gr

810028 50cm x 275m x 70gr

810029 60cm x 275m x 70gr

810030 70cm x 275m x 70gr

810031 80cm x 275m x 70gr

810032 100cm x 275m x 70gr

810033 120cm x 275m x 70gr

810058 30cm x 275m x 90gr

810052 40cm x 275m x 90gr

810035 50cm x 225m x 90gr

810053 60cm x 275m x 90gr

810036 70cm x 225m x 90gr

810064 80cm x 275m x 90gr

810037 100cm x 225m x 90gr

810038 120cm x 225m x 90gr

Artikel Afmeting

Natron kraft inpakpapier vervaardigd uit klassiek kraftpapier 

oogt natuurlijk en tijdloos. Geschenkverpakkingen die je 

maakt met dit inpakpapier stralen rust en elegantie uit. 

Daarnaast is het perfect recycleerbaar. Je kiest dus voor een 

milieuvriendelijke geschenkverpakking.

NATRONKRAFT PAPIER
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INPAKM
ATERIALEN
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231028 60cm x 50m x 25m

Artikel Afmeting

Cellofaanfolie, ook wel geschenkfolie of bloemenfolie genoemd, is 

een ideaal inpakmateriaal om allerlei geschenken mee in te pakken. 

Natuurlijk kun je cellofaanfolie gebruiken voor het inpakken van een 

fruitmand, maar het is ook bijzonder geschikt voor wijnpakketten, 

bierpakketten en geschenkmanden. Het is een enorm veelzijdig 

inpakmateriaal.

CELLOFAANFOLIE

810054 40 x 60cm    10kg    800

810055 60 x 80cm    10kg    400

Artikel Afmeting    Gewicht    Vellen

Courantpapier of inpakpapier wordt veel gebruikt voor het extra 

beschermen van kwetsbare geschenken zoals serviesgoed of glazen. 

Door zijn zachtheid en soepelheid is het prettig en gemakkelijk te 

verwerken. Dit papier wordt ook wel eens vloeipapier genoemd.

COURANT BESCHERM INPAKPAPIER

101991 70 x 400 X Ø110mm x 40my 250

101992 85 x 500 X Ø160mm x 40my 250

101993 110 x 600 x Ø200mm x 40my 250

Artikel Afmeting   Stuks

Deze diamantzakken zijn uitermate geschikt voor het samenstellen van 

een geschenkpakket. Het lange en ronde model van deze diamantzak 

maakt het ideaal voor het verpakken van langwerpige producten zoals 

een fles wijn. Daarnaast zijn deze zakken voedselveilig en daardoor ook 

uitstekend te gebruiken voor het verpakken van voedsel.

DIAMANTZAKKEN TRANSPARANT

101994  Ø110mm 250

101995  Ø160mm 250

101996  Ø200mm 250

Artikel Afmeting Stuks

Deze kartonnen rondellen zijn bedoeld als bodemplaatjes voor onze 

diamantzakken. Ze zorgen voor een extra versteviging en de goud- en 

zilverkleurige kant zorgen voor een luxere uitstraling. De kartonnen 

rondellen zijn daarnaast voedselveilig en vetvrij, en dus ook uitermate 

geschikt om voedsel mee te verpakken.

KARTONNEN RONDELLEN GOUD/ZILVER
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850098 50cm x 80gr + 30cm x 110m

Artikel Afmeting

Papier dispenser Easy wrap set is een dispenserdoos met twee 

soorten inpakpapier. Het kraftpapier met honingraat structuur wordt 

gecombineerd met het witte zijdevloeipapier. Door de structuur van het 

die-cut papier houdt het papier zichzelf goed vast. 

HONINGRAAT PAPIER DISPENSER EASY WRAP SET

850090 50cm x 80gr + 30cm x 110m softline

Artikel Afmeting

Papier dispenser Easy wrap set is een dispenserdoos 

met twee soorten inpakpapier. Het kraftpapier met 

honingraat structuur wordt gecombineerd met het 

witte zijdevloeipapier. Door de structuur van het die-cut 

papier houdt het papier zichzelf goed vast. 

HONINGRAAT PAPIER DISPENSER 
EASY WRAP NAVULBAAR

KERSTTIP! 
Al is je inpakpapier nog zo basic, het gebruik van lintjes en touw om je cadeautjes op te leuken kan al het verschil maken. Het geeft je cadeau meteen een crafty look!
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INPAKM
ATERIALEN

850096 500mm x 80m x 80gr

Artikel Afmeting

Met de honingraat kraftpapier navulrol vul je de eazy inpakdispenser 

gemakkelijk aan. Het stevige bruine kraftpapier is voorzien van snedes 

waardoor deze als een soort van honingraat wordt uitgerekt en extra 

bescherming om het product vormt. De rol geeft een sjieke en feestelijke 

uitstraling aan je verpakking.

PAPER EAZY NAVULSET HONINGRAAT

850097 300mm x 135m x 20gr (zijdevloeipapier wit)

850031 230mm x 400m x 27gr (inlegpapier wit)

Artikel Afmeting

Met de zijdevloeipapier navulrol vul je de inpakdispenser gemakkelijk 

aan. Het zachte zijdevloeipapier is dus ook gewoon los verkrijgbaar 

en te gebruiken voor allerlei andere verpakkingen. Het zachte 

zijdevloeipapier is wit en eenvoudig om het product te vormen.

Inleg papier is gemaakt van zijdevloeipapier. Dit witte papier beschermt 

kwetsbare en niet krasbestendige producten tegen krassen.

ZIJDEVLOEIPAPIER & INLEGPAPIER WIT
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Ga jij dit jaar voor een van onze klassiek gekleurde wikkelfolies of ga je voor onze bedrukte 

kerstfolie. Onze kerst wikkelfolie is ideaal wanneer je pallets moet omwikkelen rond de 

feestdagen. Wens je klanten fijne feestdagen en tover een lach op hun gezicht!

VERZENDEN HOEFT NIET 
INGEWIKKELD TE ZIJN HOOR

W
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Deze witte handwikkelfolie met de teksten 

Merry Christmas en Happy New Year  is ideaal 

wanneer je pallets moet omwikkelen rond 

de feestdagen. Met deze vrolijke kerstfolie 

met kerstbomen en vuurpijlen wens je jouw 

klanten alvast fijne feestdagen en tover je 

gegarandeerd een glimlach op hun gezicht. 

HANDWIKKELFOLIE KERST WIT

2310162 50cm x 300m x 20my

Artikel Afmeting

231009 50cm x 300m x 20my (rood)

231010 50cm x 300m x 20my (groen)

231008 50cm x 300m x 20my (wit)

Artikel Afmeting

Deze groene handwikkelfolie gebruik je om jouw palletladingen mee in 

te wikkelen en is essentieel in elk magazijn. Door je palletladingen in te 

wikkelen met dit product, zorg je ervoor dat je palletladingen stabiel en 

gezekerd zijn. Hierdoor hoef je niet bang te zijn dat de producten van 

de pallet afvallen, waardoor ze kunnen beschadigen. Hoe zwaarder je 

lading is, hoe meer wikkelingen je nodig hebt.

HANDWIKKELFOLIES





Advies nodig?
Heb je een vraag over een van onze producten of zijn 
er andere onduidelijkheden? Geen zorgen, neem gerust 
met ons contact op. 

Wilt je onze actuele prijzen ontvangen?
Neem dan contact met ons op via onderstaande 
contactgegevens. Wij sturen je dan graag de 
actuele prijslijst toe. 

+31 (0) 348 712 514   |   INFO@PROFIPACK.NL   |   WAARDSEDIJK OOST 8, 3417 XJ MONTFOORT   |   WWW.PROFIPACK.NL


