Från hel pall till full lastbil!

Junior 30 cl och Vital 50 cl
Add Values mest sålda vatten genom åren. Gott och läskande!
Det rätta vattnet vid stora volymer. Naturligt mineralvatten tappt på ﬂaska direkt
vid källan. Endast kolsyra får tillsättas vattnet med bibehållen klassiﬁcering.
Flaskor av 100% rPet – det vill säga endast återvunnen plast i ﬂaskorna.
Flaskorna blåses upp med hjälp av värme och tryckluft precis innan dom
tappas med vatten. BF-märkning, pantmärke och EAN-kod ﬁnns
alltid på ﬂaskan eller etiketten för korrekt hantering hos Returpack.

Sätt er egen etikett på ﬂaskan!

Sort:

Stilla vatten eller kolsyrat vatten naturell eller
kolsyrat vatten med smak av citron/lime

Volym:

30 cl (endast stilla vatten) och 50 cl

Korkar:

Junior 30 cl stilla vatten: vit, svart, blå eller röd
Vital 50 cl stilla vatten: vit, svart, blå, ljusblå, röd, gul, orange eller grön
Vital 50 cl stilla vatten sportkork: svart eller blå
Vital 50 cl kolsyrat vatten: vit eller svart
Vital 50 cl kolsyrat med citron/lime: gul

Etiketten:

211 x 48 mm, wrap around-etikett som är slitstark och tål både väta och kyla
Heltäckande eller transparent. Tryck i 4-färgs CMYK

Hållbarhet:

18 månader på stilla vatten och 9 månader på kolsyrat vatten

MOQ:

1 560 ﬂaskor = hel pall

Produktion:

Täta leveranser året om - fråga gärna

Fler typer av ﬂaskor och andra drycker med egen etikett hittar ni på myga.se

Flexi 33 cl och Flexi 50 cl
Sätt er egen etikett på ﬂaskan och matcha med färgen på korken!
Naturligt mineralvatten tappat på ﬂaska direkt vid källan.
Små volymer eller stora spelar ingen roll!
Flaskor av 100% rPet – det vill säga endast återvunnen plast i ﬂaskorna.
Flaskorna blåses upp med hjälp av värme och tryckluft precis innan dom
tappas med vatten – inga tomma ﬂaskor på vägarna. BF-märkning,
pantmärke och EAN-kod ﬁnns alltid på ﬂaskan eller etiketten för
korrekt hantering hos Returpack.

Sort:

Stilla vatten eller kolsyrat vatten naturell. Vid köp av hel pall kan man få kolsyrat
vatten med smak av citrus, äpple/kiwi, mango, skogsbär eller key lime/ananas

Volym:

33 cl och 50 cl

Korkar:

Vit, svart, gul, orange, röd, ljusgrön, grön, ljusblå, blå samt rosa och lila vid
stora volymer
Transparent sportkork är en möjlighet på både stilla och kolsyrat vatten

Etiketten:

201 x 70 mm på 33 cl ﬂaskan och 211 x 98 mm på 50 cl ﬂaskan
Heltäckande etikett av bestruket papper som standard. Andra möjligheter
ﬁnns vid stora volymer. Tryck i 4-färgs CMYK

Hållbarhet:

18 månader på stilla vatten och 12 månader på kolsyrat vatten

MOQ:

33 cl á 324 ﬂaskor. Hel pall har 1 764 ﬂaskor
50 cl á 648 ﬂaskor. Hel pall har 1 512 ﬂaskor

Produktion:

Täta leveranser hela året om – fråga gärna

Fler typer av ﬂaskor och andra drycker med egen etikett hittar ni på myga.se

