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Kuinka te eroatte muista toimittajista?
”Pandemian aikanakin, me jatkoimme
toimituksia. Asiakkaidemme toimitukset
eivät koskaan katkenneet
...asiakkaamme eivät seisseet satamassa
odottamassa hävinneitä kontteja.”

PUMPUT
Valkoinen ”Standard” pumpumme sopii
käsirasvoille, saippualle ja käsihuuhteelle.
Kierteen koko on 28/410 DIN.
Voit tilata kaikissa korkeuksissa. Toimitetaan
pika-varastosta tai suoraan tehtaanportilta
ovellesi. Euroopassa valmistettu. Nopea
tuotanto. Maantiekuljetuksella 12, 15 tai 33
lavan kuorma-autolla.
Räätälöidyt nousuputkimitat myös
toimituksen jälkeen, kaikkien toimittajien
pumpuille jossa on 6mm putki.

Pumppu ”Standard” 28/410

RÄÄTÄLÖIDYT NOUSUPUTKET
Oletko ostanut liikaa pumppuja väärällä
korkeudella tai tarvitko pienemmän erän
testatakseen uutta pulloa? Meidän robottileikkurit pätkivät 7000 putkea tunnissa. Vips.
Mittaa pullosi pohjasta suuaukon ylälaitaan
tai lähetä se meille - niin järjestämme asian.

PUMPPUMALLIT
Bestsellerit ovat ”Standard” sekä ”Slim”.
Kaikkein suosituin on tippamuotoisella
hatulla varustettu, valkoinen Standard.
Voit valita haluamasi värin pumpuille.
Minimitilausmäärä värilliselle pumpulle on
50.000 kappaletta ja koska värivaihto vaatii
koneiston välipesun niin se vaikuttaa hieman
hintaan - vaan ei enempää kuin reilu sentti.
Pyrimme aina pitämään valkoisia Standard
sekä mustia Slim pumppuja varastossa.
Ota yhteyttä niin kerromme lisää pumpuista
ja ajankohtaisesta varastotilanteesta.
Pumppu ”Slim” 28/410

SLIM
Pumpun väri voi olla melkeinpä mikä tahansa.
Perusvalikoimaamme kuuluu musta kuvan
mukainen Slim pumppu 28/410

STANDARD
Suosituin pumppumallimme on valkoinen
Standard malli. Pumpussa on leveämpi
tippamainen hattu.

Standard ja Slim pumpuissa on ”switch” avaus,
eli piipun kääntö sivuun avaa pumpun.

Sekä Slim että Standard pumpuissa on sama
runko ja mekaniikka.

SCREW
Klassinen, ylösruuvattava Screw malli on
matalaprofiilisempi kuljetuksen aikana. Se on
myös ”lapsiturvallisempi” ruuvattavan
pumppumekanisminsa ansiosta. Hattu on
alastaipuva tippamallinen.
Pumppumallimme ovat kaikki saman hintaisia ja
värivaihtoehtoja on saatavana maun mukaan.

Valmistamme kaikenvärisiä pumppuja asiakkaan toiveesta. Min. til. 50.000 kpl

Kun tarvitset säiliön nesteelle jossa on
yhdistettynä annostelija - silloin olemme
luultavasti paras yhteistyökumppanisi.
Osaamme tehdä pieniä ihmeitä. PET
sekä HDPE pullot pumpuilla ovat
intohimomme.

VALMISTUS
Automatisoitu tuotanto takaa jatkuvan,
korkean laadun.
Meillä on vain sertifioituja yhteistyökumppaneita, sellaisia jotka jakavat meidän
käsityksen hinnasta. Edullinen hinta
PLASTIXilla koostuu luottamuksesta, nopeista toimituksista, turvallisista raaka-aineista
sekä pitkästä elinkaaresta. Hyvä lopputulos
tulee olla toistettavissa - joka kerta!
Laatu ei ole sattumaa, vaan tapa.
Aristoteles.

TRIGGER PUMPUT
Varastossamme on sekä 28 että 24 mm
triggereitä. Nämä sopivat pikavaraston
standardipulloihin.

Meiltä löydät myös toimivia ja hyväksi
havaittuja trigger-pulloja. Tuotantoaika on
parhaimmillaan 3 päivää tilauksesta.
Toimitamme myös pulloja jotka eivät kuuluu
varsinaiseen standardivalikoimaamme - Kysy!

Spray Pump sumutin

Foamer Pump vaahdottaja

Triggerpullot & triggerpumput koossa 28/410
sekä 28/415.

”Suoraolkainen”
Kanisterit joka koossa

Smoothie pullot

”Pyöreäolkainen” 500ml

Kanisteripumppu 30ml

PatentDispenser kaikkialle

PUMPPUPULLON ANNOSTELIJA
Aika siirtää pumppupullosi käyttäjäkokemuksen uudelle tasolle?

Myös 1000ml pulloille

PLASTIXilla on om innovaatio-tiimi joka
kehittää ja valmistaa tukijärjestelmiä jolla
saamme tuottestasi vieläkin paremman ja
käyttäjäystävällisemmän. Esim. tuotteemme
PatentDispenser sopii kaikkiin pumpullisiin
pulloihin ja tarjoaa sairaalatasoista hygieniaa.
Huippuvalinta saippua-, voide-, shampoosekä käsihuuhdepulloille

Annostelija?
Suihke?

Kaulakoko?

Säädettävissä kaikille pulloille

Mitat?

Täyttömäärä?

?
al
li
m
et
ti
ik
Et

Väri & Läpikuultavuus?

Kyynärlaukasin

Lattiatelineet monessa muodossa

Muoto?

Budjetti?

PET vai HDPE
Onko sinulla huippuidea omalle
pullolle! Hyvä, me tarjoamme
muotit pullollesi.

PYSYVÄT HINNAT
Asiakkaidemme etu on suorat toimitukset tehtaanportilta ovelle. Vaihtuvat, epävarmat konttikuljetukset eivät ole ongelma koska samat pyörät tuovat perille asti.
Käytämme vähemmän energiaa lastauksiin ja välipurkuihin ja siksi saat tuotteesi nopeammin ja
ekologisemmin. Varmat ja luotettavat toimitukset perille asti.
Sen mitä tarvitset kun sen tarvitset
Pidämme sinut ajan tasalla koko prosessin ajan, valmistuksen alku, lastausajankohta ja tarkka
toimitusaikataulu. Voit unohtaa lisävarastot ja kalliit palvelut, koska tuotteesi saapuu ovellesi
juuri silloin kun niitä tarvitset. Fiksua, eikö vain?!

Pika-varasto
Tilausmäärä: Laatikko tai lava
Suora toimitus, rajattu pikavaraston tuotteisiin.
Toimitus PLASTIX varastolta (Pietarsaari, Pohjanmaa)
Ajankohdan varastotilanteen mukaan
Normaali toimitusaika: Samana päivänä

Jaettu tehdastilaus
Tilausmäärä: 4-8 lavaa
Toimitusaika 2-6 viikkoa
Suoraan tehtaalta 2 m korkeilla lavoilla.
Ihannetilaus pienille pulloille sekä sulkijoille
Tavallisia tuotteita: 100-250ml pullot, vaahdottajat,
sumuttimet, triggeripumput ja korkit.

Kuorma-autollinen tukkuhintaan
Tilausmäärä: 9-15 lavaa
Toimitusaika 2-6 viikkoa
Suoraan tehtaalta 2 m korkeilla lavoilla.
Pullo ja pumppukombinaatioiden oiva tilaustapa.
Tavallisia tuotteita: 500ml pullot, pumppu+pullo kombot,
triggerpumput ja suuremmat sulkijatilaukset.

Tehdashinnat
Tilausmäärä: 20-33 lavaa
Toimitusaika 2-8 viikkoa
Suoraan tehtaalta täyskorkeilla lavoilla.
Suuret määrät parhaimpaan hintaan.
Tavallisia tuotteita: Kaikkien tuotteiden
parhaimmat tukkuhinnat, Kanisterit,
1000ml+ pullot...
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