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Zo gebruik je de verpakking.
Het is eigenlijk heel gemakkelijk, maar voor de zekerheid deze handleiding.

Stevig
Deze verpakkingen zijn officieel getest en goedgekeurd door PostNL. Daarom biedt Flespakket.nl voor bijna 100% de 
garantie dat jouw pakketten onbeschadigd blijven.

Eenvoudig
Flespakket.nl biedt mooie verpakkingen aan, in verschillende formaten. Deze zijn geschikt voor het verzenden van 1, 
2, 3, 6, 9, 12, 18 en Magnum flessen.

De unieke 1 en Magnum verpakking bestaan uit één witte omdoos met een vastzittend interieur. Met de handige plak-
strip kun je de doos dichtplakken.

De 2, 3 en 6 flessen behoren tot een nieuw compact design. Ook deze verpakkingen passen thuis in het assortiment 
en bieden dezelfde uitstraling en kwaliteit.

De 9, 12 en 18 verpakkingen bestaan uit een witte omdoos met bijbehorende vakverdelers. De vakverdelers worden 
al in elkaar gezet geleverd, waardoor je ze alleen nog maar hoeft uit te klappen en vervolgens in de bijpassende doos 
hoeft te schuiven. Nadat je de flessen van boven hebt ingepakt, maak je de verpakking eenvoudig dicht met tape.

Milieuvriendelijk
Geen slecht geweten, de materialen zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.
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1 en Magnum fles
Indien je 1 fles of een Magnum fles wilt versturen, heb je één verpakking nodig die bestaat uit een witte omdoos met 
een vast interieur erin bevestigd. De verpakkingen hebben de volgende afmetingen:

Magnumverpakking: 115 x 115 x 400 mm
1 flesverpakking: 83 x 83 x 360 mm

1. Vouw het witte karton uit totdat het eruit ziet zoals op de onderstaande afbeelding;
2. In het binnenwerk kun je vanaf de bovenkant jouw fles in de verpakkingen plaatsen;
3.  Haal het rode stripje van de plakrand en maak jouw verpakking dicht zoals op de      laatst afbeelding;

1. Vouw de verpakking open zoals 
hieronder is weergegeven;

2. Plaats de fles in het interieur; 3. Vouw de plakstrip dicht;
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2, 3 en 6 flesverpakking
Indien je 2 of 3 flessen wilt versturen, heb je 1 doos en 1 interieur nodig. Voor 6 flessen heb je 1 doos en 2 interieurs 
nodig. De afmetingen van de verpakkingen zijn als volgt;

2 flesverpakking: 260 x 160 x 369 mm
3 flesverpakking: 405 x 385 x 130 mm
6 flesverpakking: 285 x 188 x 360 mm

1.  Vouw het bruine kartonnen binnenwerk uit, en buig op de vouwnaden het karton omhoog zodat er 2 of 3 
schappen ontstaan;

2.  Wanneer er 2 of 3 schappen zijn ontstaan, kun je het karton omvouwen zodat het een compact binnenwerk 
wordt;

3. Vouw de witte omdoos uit;
4.  Schuif het binnenwerk in de witte omdoos, en plaats jouw flessen in de verpakking. Met tape kun je de  

verpakking gemakkelijk dichtplakken.

1. Vouw de naden van het  
binnenwerk zodat er 

vakverdelers ontstaan;

2. Maak van de vakverdelers 
een compacte binnendoos met  

2 of 3 schappen;

3. Vouw de witte omdoos in elkaar;

4. Schuif de vakverdeler in de 
witte omdoos;
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9, 12 en 18 flesverpakkingen
Indien je 9,12 of 18 flessen wilt versturen, heb je 1 witte omdoos en 1 soort vakverdeler nodig. De afmetingen van de 
verpakkingen zijn als volgt;

9 flesverpakking: 285 x 285 x 360 mm
12 flesverpakking: 386 x 285 x 360 mm
18 flesverpakking: 583 x 283 x 360 mm

1. Zet de witte omdoos in elkaar, en plak de onderkant dicht met tape;
2.  Gebruik de bruine meegeleverde binnenwerken, die al in elkaar gezet zijn en die je alleen nog maar hoeft uit 

te klappen. Er ontstaat een rek met vakverdelers die precies in de omdoos past;
3.  Plaats de uitgeklapte vakverdelers in de witte omdoos zodat je van bovenaf uw flessen gemakkelijk in de 

verpakking kunt zetten;
4.  Je kunt de bovenkant nu dichtmaken, maar let op! Je hebt 2 flappen (zie rode pijlen) die je eerst dubbelvouwt 

voordat je ze over de vakverdelers plaats. Op deze manier ontstaan er 4 lagen karton die de boven en  
onderkant van de verpakking beschermt.


