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Nieuws van 2007
December 2007

Als dank voor de aanvragen, orders en prettige
contacten
zenden wij prospects en afnemers van 2007 een "duizend-dingenboekje" gelast uit de baroccofolie.
Het DDB-tje, voorzien van schrijfblokje, vulpotlood, fotohoesjes en
insteken zorgt ervoor,
bij goed gebruik, dat er in de drukke decembermaand niets
vergeten wordt.

November 2007
Alkor Draka heeft een nieuwe folie, baroc / barocco.
De eerste is een gladde uni folie, zwart of bruin, met een baroc
krul in kleur.
Bij de barocco is de uni gekleurd en deze heeft een zwarte, (rode
of bruine) opliggende, gevlokte baroc krul .

Oktober 2007
de stoot- stof- en microbe-vrije verpakking voor de satelliet arm,
de ERA,
( Dutch Space) staat opgesteld en wordt getest in de cleanroom in
Leiden.
De verpakking is luchtdicht, gemaakt van TPU en 600 x 150 x 120
cm.groot.

September 2007
Bibliotheken ontvangen een voorbeeld van het "loko etui" ook
gebruikt als tijdschriften etui en om uitleen-combinaties bij elkaar
te houden.
niet ontvangen en u wilt het wel even zien?
Belt u even 0228-318032 of stuur een mailtje.
Wij sturen het u gelijk toe.

Augustus 2007
Wij hebben allemaal een goede vakantie gehad,
U hopelijk ook!
en mocht u het nog tegoed hebben....
dan wensen we u een fijne vakantie!

Juli 2007
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Aan prospects en afnemers, die het nog niet eerder ontvingen,
zenden wij ons 3D paspoort etui,
u flitst ermee door de douane.
Voor een ieder die het tegoed heeft..........wij wensen u een fijne
vakantie
etui niet ontvangen en u wilt het graag hebben, even bellen 0228
318032 of mailen, we sturen het u gelijk toe.

Juni 2007
het Bibliotheek assortiment is uitgebreid met een tijdschriften etui.
helder transparant, alles past erin en gesloten d.m.v.
klittenbandrondjes, Het is een "zusje" van het LOKO-etui.

Mei 2007
Op veler verzoek hebben wij er een nieuwe tekeninghoes bij.
formaat en uitvoering gelijk aan de bestaande echter nu in een
zwaardere en extra soepele kwaliteit.Voor meer informatie;......
zie de tekeninghoezen pagina .

April 2007
Plastifix bestaat deze maand 55 jaar!!
Samen met Dutch Space werken we aan een verpakking om
zonnepanelen stoot- stof -en microbe- vrij te verzenden.

Maart 2007
Als mailing wordt er deze maand naar klanten en prospects een
opvouwbaar pennenbakje verzonden uit de "stenen folie" of "gras
folie" van Alkor Draka. (Zie nieuws februari.)
Niet ontvangen en u wilt het wel ontvangen....
bel 0228-318032
of mail uw adres naar info@plastifix.nl
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Februari 2007
Alkor Draka brengt een nieuwe collectie uit. Lasbare folie, bedrukt
met Wolken, stenen, gras of waterdruppels.

Januari 2007
We zijn weer "een beetje afgestudeerd"
Deze keer mochten wij meelopen en werken met een studente aan de Universiteit van Maastricht.
Wij hebben hoogfrequent een prototype gelast, welke voorlopig als "tissue expander"door het leven gaat.
Student en experiment geslaagd, wij, voor ons gevoel ook weer "een beetje afgestudeerd"
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