
 Flaskenet
 
 

  En økonomisk - effektiv - professionel - miljøvenlig løsning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flaskenet: 
 

EXPO-NET’s flaskenet beskytter 
flasker under transport.  
 
Flaskenet er en besparende metode 
til at beskytte flasker udstillet i f.eks. 
butikker.  
 
Benyttes også i gavekurve og til for-
sendelse af flasker købt på inter-
nettet. 
 
Økonomisk: 
 

- Leveres i standard størrelser 
- Letvægt og lav volumen 
- Reducerer skader 
 
Effektivt: 

 

- Prisbillig 
- Minimerer skader 
- Let at anvende 
- Pakket i små kartons, der gør det 

praktisk at håndtere nettene på 
salgsstedet 

- Et produktsortiment, der møder 
kundens krav 

- Skjuler ikke påsatte labels 
 
Professionelt: 
 

- Anerkendt og respekteret beskyttel-
sesprodukt  

- Anvendes af førende detailhandlere 
  
 
 

 og i Tax-Free butikker 
- Former sig let omkring flasker i 

alle former og størrelser 
- Kan leveres i specielfarver i 

forbindelse med markedsføring
 
Miljøvenlig: 
 

- Fremstillet af polyethylen 
- Genanvendelig 
- Kan destrueres uden risiko 
- Minimerer krav til emballering  
 
 
 
 
 
 

Typiske anvendelsesområder er 
bl.a. – Tax-Free butikker, handel 
om bord på fly, detailhandel, 
gavekurve, og i forbindelse med 
transport af varer bestilt over 
internettet.  
    
EXPO-NET Danmark A/S har 
igennem årtier i stor udstrækning 
leveret flaskenet til vores kunder 
i såvel Skandinavien som rundt 
om i hele Europa.  
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 18M hvid med skum                   24M natur                                16M hvid 

 

Tekniske specifikationer: 

Varenr. Type Spændvidde Vægt Længde Pr. kt. 

025162-195 4-16M hvid Ø70-135 mm 37 gr. 185-190 mm 2500 stk. 

025188-185 4-18M hvid 
med skum Ø60-135 mm 37 gr. 185-190 mm 1250 stk. 

025241-190 4-24M natur Ø50-125 mm 25 gr. 185-190 mm 400 stk. 

025242-190 4-24M natur Ø50-125 mm 35 gr. 185-190 mm 300 stk. 

025243-190 4-24M natur Ø70-135 mm 24 gr. 190 mm 2500 stk. 

Denne omfattende teknologi ga-
ranterer højkvalitetsprodukter, der 
endvidere kontrolleres af vores 
kvalitetssystem.  
 
Vores udviklingsprogram kombine-
rer egen strategiske produkt-
udvikling med projekter, der ud-
arbejdes i samarbejde med vores 
kunder.  
 
Vi stræber til enhver tid efter at 
være på forkant med hensyn til 
hurtig vækst/udvikling af nye rå-
varer – dette sker i samarbejde 
med råvareleverandører og 
universiteter.  
 
Derudover arbejder vi tæt 
sammen med vores kunder for at 
udvikle produkter, der svarer til 
netop deres behov. 
 
Nedenstående standardprodukter 
leveres – ligesom mange af vores 
andre typer – direkte fra vores 
omfattende lager.  
 
For yderligere information, venligst 
kontakt: 
 
EXPO-NET Danmark A/S 
Georg Jensens Vej 5 
DK-9800 Hjørring 
 
Phone:  +45 98 92 21 22 
Fax:  +45 98 92 41 89 
E-mail:  plast@expo-net.dk 
Hjemmeside:  www.expo-net.dk 

 
Øvrige EXPO-NET produkter: 
 

Flaskenet er blot et enkelt produkt 
i EXPO-NET’s brede sortiment af 
extruderede net produkter.  
 
Af øvrige produktområder kan bl.a. 
nævnes – emballagenet, 
beskyttelsesnet, industrinet, 
havehegn blandt mange andre.  
 
Vi har en lang række af produkter 
– mere end 700 forskellige 
nettyper – der henvender sig til 
talrige industriformål, produkter til 
hus & have, land- & skovbrug, 
bygge & anlæg, emballage-
industrien, filtrering, rensning af 
spildevand, nedsivning af 
regnvand, motorindustrien osv.  
 

 
Vi benytter flere forskellige 
moderne produktionsprocesser 
til fremstilling af vores produkter. 
 
De enkelte teknikker er speciel-
designet afhængig af anvendel-
sesområdet for de individuelle 
industrier, der leveres til.  
 
Med disse moderne og meget 
fleksible produktionsteknikker er 
det muligt at udvikle og produ-
cere talrige forskellige net-
strukturer i mange forskellige 
bredder, diametre, maske-
størrelser og styrker. Dermed 
sikres en optimal løsning for 
vores kunder. 
 
 


