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Hur skiljer ni er från andra leverantörer?
”När pandemin slog till, så fortsatte vi att
leverera. Våra kunders flaskor stod på
butikshyllan - och sålde bra
...ingen stod på kajen och väntade på en
kontainer med pumpar som aldrig kom.”

PUMPAR
Vår vita ”Standard” pump passar för tvål,
krämer och handsprit. Gängans storlek är
28/410 DIN.
Kan beställas i alla höjder. Levereras från vårt
direkt-lager eller rakt från fabriksporten till din
dörr. Tillverkad i Europa. Snabb produktion
och leverans. Landsvägsfrakt i 12, 15 eller 33
pallars lastbil.
Skräddarsydda stigningsrör också efter
leverans, för alla tillverkares pumpar med
6mm diameter på röret.

Pumpen ”Standard” 28/410

SKRÄDDARSYDD STIGNINGSLÄNGD
Hamstrat på dig pumpar med fel höjd eller i
behov av mindre mängder för tester eller
små serier. Våra klipp robotar gör ca 7.000
rör i timmen. Snabba tag.
Mät din flaska från botten till öppning eller
skicka den till oss - så fixar vi rätta längder.

PUMP MODELLER
Huvudsortimentet av flaskpumpar består av
”Standard” och ”Slim”. Storsäljaren är vår
vita Standard, med droppformad hatt.
Ifall du behöver en hel storleverans, från
fabriken så kan du välja vilken färg du vill för
både Pumparna. Minimibeställning för egna
färger är 50.000st och priset bara en smula
dyrare än svarta och vita.
Vi har och förväntar oss att ständigt ha vita
Standard samt svarta Slim i vårt direkt-lager.
Kontakta oss för mer information om pumpar
och aktuell status på lager och produktion.
Pump ”Slim” 28/410

SLIM
Pumpens färg kan varieras efter ditt behov.
Bildens svarta Slim pumpen hör till vårt
standardsortiment i storlek 28/410

STANDARD
Den vita Standard pumpmodellen är vår allra
största säljare. Pumpen har en bredare, något
dropp-formad hatt.

Både Standard och Slim har ”switch” öppning,
alltså bara att vika pipen till sidan för att öppna.

Både Slim och Standard modellen har samma
konstruktion under hatten.

SCREW
Den klassiska, gängförsedda Screw modellen har
lägre profil under transport. Den är också
”barnsäkrare” tack vare att pumpmekanismen bör
skruvas upp innan dosering. Själva hatten är
droppforman och neråt böjd på kanterna.
Våra 28/410 pumpar har samma pris oberoende
av modell och kan tillverkas i olika färger.

Vi tillverkar pumpar i alla färger enligt kundens önskemål. Min. best. 50.000 st.

När du är i behov av en behållare för
vätska i kombination med dosering - då
är vi troligen din bästa partner. Någon
som kan göra små under. PET och HDPE
flaskor med pumpar är vår passion

TILLVERKNING
Automatiserad produktion garanterar bästa
kvalitet varje gång.
Vi har bara certifierade partners, sådana som
delar vår uppfattning om pris och kvalitet.
Bra priser på PLASTIX definieras av tillit,
snabba leveranser, trygga material och lång
livslängd. Ett bra slutresultat ska kunna
upprepas - varje gång!
Kvalitet är inte en händelse, utan en vana.
Aristoteles.

TRIGGER PUMPAR
Vi lagerför 24 och 28mm trigger pumpar.
Dessa passar våra standardflaskor som
ligger i direkt-lagret.

Hos oss hittar du även fungerande och
välprovade trigger flaskor. Produktionstiden
startar från 3 dagar efter order. Vi ordnar
även med leverans av flaskor utanför vårt
standardsortiment. Fråga!

Spray Pump

Foamer Pump

Trigger flaskor & trigger
pumpar i 28/410 och
28/415 storlekar.

Kanistrar i varje storlek

Smoothie flaskor

”Round Shoulder” 500ml

”Straight Shouler”

Kanister Pump 30ml

PatentDispenser överallt

DOSERARE FÖR PUMPFLASKOR
Varför inte ta produktupplevelsen för din
flaska lite längre?

Också för 1000ml flaskor

På PLASTIX har vi ett eget innovations-team
som utvecklar och producerar hjälpsystem
för att din produkt ska bli ännu mer
användarvänlig. T.ex. vår PatentDispenser
passar alla flaskor med pump och erbjuder
en hygien-nivå som krävs av sjukhus. Ett
toppen val för alla flaskor med tvål,
handkrämer, shampoo och handsprit.

Dispenser?
Spray?

Halsdiameter?

Ställbar för alla flaskor

Mått?

Flaskvolym?
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Färg & Transparens?

Armbågsavtryckare

Golvstativ i många utföranden

Form?

Budget?

PET eller HDPE
Har du en toppenidé för en flaska
eller kombination? Gratis flaskformar och färger hos oss!

SPIKADE PRISER
Våra kunder har fördel av raka leveranser från fabriksporten till din dörr. Berg-o-dalande, osäkra
kontainerfrakter undviks för frakterna sker per landsväg.
Vi använder mindre energi på lastningar och omlastningar och därför får du produkterna
snabbare och ekologiskt smartare. Säker och trygg leverans till dig.
Det du behöver när du behöver
Vi uppdaterar dig under hela processen från produktionsstart vid fabriken, till lastningsschema
och exakt leveranstidtabell. Du behöver inga dyra extralager och service, eftersom produkterna
anländer till dig precis när du behöver dem. Smart, eller hur?!

Direkt-lager
Orderstorlek: Låda eller Pall
Direkt leverans, fast begränsad av Direkt-Lager produkter.
Levereras från PLASTIX lagret (Jakobstad, Österbotten)
Enligt aktuell lagerstatus
Normal leveranstid: Samma dag

Delad fabriksbeställning
Orderstorlek: 4-8 pallar
Leveranstid 2-6 veckor
Direkt från fabrik på 2 meter höga pallar.
Idealet för beställning av små flaskor och slutare
Vanliga varor: 100-250ml flaskor, foamers, sprayflaskor,
trigger pumpar och korkar.

Grossistpriser på lastbil
Orderstorlek: 9-15 pallar
Leveranstid 2-6 veckor
Direkt från fabrik på 2 meter höga pallar.
Beställningar av kombinationer flaska och pump.
Vanliga varor: Upp till 500ml flaskor, pump+flaska kombo,
trigger pumpar och större tillslutar-ordrar.

Fabrikspriser
Orderstorlek: 20-33 pallets
Leveranstid 2-8 veckor
Direkt från fabrik på pallar i full höjd.
Stora mängder till bästa möjliga pris
Vanliga varor: Grossistpriser på alla varor,
Kanistrar, 1000ml+ flaskor
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