
Paperikassit, luksuskassit,
kangaskassit

Kassit omalla
painatuksella



Nyörisankaisia kasseja eri väreinä ja kokoina

Nyörisankaiset paperikassit

Litteäsankaisia kasseja eri väreinä ja kokoina

Litteäsankaiset paperikassit

Luksuskassit omalla painatuksella

Luksuskassit

Kangaskasseja eri mitoilla ja väreillä. Myös omalla
painatuksella!

Kangaskassit

Eri värisiä kasseja yhdelle ja kahdelle pullolle

Pullokassit

Takeaway-ruoalle suunnitellut kassit

Takeaway-kassit

Valikoimastamme löytyy laaja valikoima
erilaisia kasseja.

Katso
valikoimamme
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Yrityksen brändin mukaisesti suunnitellut ja tuotetut paperikassit
ovat ekologinen ja tyylikäs vaihtoehto korvaamaan muovipussit.

Tyylikkäät yrityksen logolla ja omalla designilla suunnitellut
paperipussit ovat kangaskassien tavoin kävelevä mainos, mikä

vahvistaa brändimielikuvaa.

Tilaa ekologiset paperipussit yrityksenne
omalla logolla ja designilla painatettuina
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Tarjoamme paperikasseja litteä- tai
nyörisankaisena, monia eri mittoja ja monilla eri
paperin vahvuuksilla. Nopealla toimituksella
päällepainettuna valmiisiin varastokasseihin tai
suuremmat erät edullisesti tehdastyönä.

Paperikassit logolla



Nyörisankaiset 
paperikassit
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Kysy myös muista väreistä!

Nyörisankaiset 
paperikassit
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Kysy myös muista väreistä!

Litteäsankaiset -paperikassit

Tarjoamme laajan valikoiman eri vaihtoehtoja luxuskasseja erityistä
arvokokemusta vaativille tuotteille. Materiaaleina eri vahvuisia
laadukkaita Max-Satin -papereita, PP-, Silkki- tai kangaskannikkeilla.
Uutuutena Eco-laminointi tuomaan erityistä laadun tuntua
ekologisesti!

Luksuskassit
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Leveys on suunniteltu ravintolasta mukaan otettavien ruokien
pakkaamista silmällä pitäen.

Takeaway -kassit

Pullokassit
Yhdelle pullolle Kahdelle pullolle
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Kangaskassit logolla
 Tarjoamme kangaskasseja monia eri malleja, mittoja ja
monilla eri puuvillan vahvuuksilla. Suoraan hyllystä myös
OrgCot luomupuuvillakassit omalla painatuksella! Nopealla
toimituksella päällepainettuna valmiisiin varastokasseihin
tai suuremmat erät edullisesti tehdastyönä.

Yrityksen logolla painatettu kangaskassi eli kestokassi on kävelevä
mainos ja ekologinen valinta, niin kuluttajalle kuin yrityksellekin.

Luo nykyaikainen brändi-ilme kangaskassien avulla ja varmista, että
kuluttaja muistaa brändinne ja lisää samalla yrityksenne positiivista

näkyvyyttä.
 

Kestokassi eli kangaskassi on jo itsessään ekologinen valinta,
mutta me laitamme vielä kirsikan kakun päälle tarjoamalla kasseille

ympäristöystävällisen tuotannon!

Tilaa ekologiset kangaskassit yrityksenne
omalla logolla ja painatuksella



100% Luomupuuvillaiset kangaskassit

Kangaskassit

Kierrätyspuuvillakassit, tehty 150 g puuvillasta
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Kangaskassit leveällä pohjalla

Edulliset puuvillakassit
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Non-woven -kassit

Edulliset puuvillakassit
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Tarjoamme kestokasseja Woven ja Non Woven -laatuja eri
mittoja ja malleja omalla logolla. Tarjoamme kassit myös
kylmäsäilytykseen.

Kestokassit



12/12

p.+358 40 504 9747 

www.pakkaa.fi
myynti@pakkaa.fi / mikko@pakkaa.fi

Kysy tarjous!

Non-woven -kassit

Kestokassit


