
 

Webshop? Vers verzenden?  
VerSend®-verpakkingen van Delmo! 

 

Uw versproducten versturen met een pakketdienst vergt een deugdelijke verpakking. U weet immers niet 

wat het pakket “meemaakt” onderweg. Uw klant wil er zeker van zijn dat de bestelde producten 

ontvangen worden zoals ze bedoeld zijn. U kunt dat garanderen: Door de kant en klare en complete 

VerSend-verpakkingen van Delmo Groothandel. Voorkom teleurstellingen, de zekerheid die deze 

meerkosten u bieden wegen absoluut op tegen de teleurstelling van een zending met bedorven producten! 

 

U bestelt op maat wat u nodig heeft en kunt er van verzekerd zijn dat uw producten minstens net zo fris 

en goed aankomen als u ze weggestuurd heeft. Delmo Groothandel biedt u een passende kwaliteit 

verzendverpakkingen en disposable koelelementen: 

 

 

VerSendbox® 
De VerSendboxen zijn opgebouwd volgens het 

bag-in-box-systeem: een super isolerende 

binnenzak in een 

stevige kartonnen 

doos. 

De doos is 

uitwendig 

voorzien van een 

vuilafstotende 

witte coating. 

 

 

De binnenzak is 

opgebouwd uit 8-laags 

isolerende folie.  

 

De isolatiewaarde van deze folie is 0,71 W/m2.K. 

 

De VerSendboxen zijn leverbaar in vier formaten:  

model 1 2 
formaat 40x25x23 cm. 32x30x36 cm. 

inhoud 23 liter 35 liter 

 

model 3A 3B 
formaat 44x32x60 cm. 55x44x60 cm. 

inhoud 84 liter 145 liter 

 
Folie met hogere of lagere isolatiewaarde of foliezakken voor 
kratten en pallets op aanvraag.  

 

 

ICEPILLOWS® 
Icepillows zijn disposable koelelementen. Een 

poeder in een poreuze membraan-

verpakking lost op met water en de 

dan ontstane gel geeft na bevriezen 

gelijkmatig de koude af aan de ruimte 

waar de packs in zijn geplaatst. 

 

Uw voordelen: 

-Icepillows lekken geen smeltwater, 

het vocht blijft in de verpakking. 

-Icepillows blijven flexibel, u kunt ze 

ook om producten vouwen. 

-Licht in gewicht dan water (35% 

lichter dan water) (verzendkosten!) 

-Geen chemisch afval! 

-Uiteraard geschikt voor 

levensmiddelen 

 

formaat/verpakking:* 

14x20cm. 250 stuks in doos 

 

 

voor invriezen:        na zwellen en invriezen: 

 

 

 

 

 

 

 

 
*voor bijzondere toepassingen zijn ook andere vormen leverbaar

 

 

 

 

 

 

 

VerSend®-verpakkingen 

Goed verpakt=zeker geleverd!  

Gouda-Groningen-Schagen-Tilburg-Zeist 

Edisonstraat 14 tel. (088) 85 43 800 

2809 PB  GOUDA fax (088) 85 43 801 

www.delmo.nl email: 800@delmo.nl 


