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Nieuws van 2008
December 2008
De aanvulling op het nieuws van November, een greep uit de
documentenmap-collectie.
A4, standaard leverbaar met een dikte van 5-10- 20 en
30mm.
de A5, het visitekaartmapje en de vierkante.
Uitvoeringen met slits en insteek of een drukknoop.
Alles is mogelijk, en zit uw formaat er niet bij?..... dan maken
we toch een stansmes!

November 2008
hebbeding;
deze maand zenden wij een leuk en klein mapje rond handig
voor visitekaartjes,
maar ook voor de zwembadpas, creditkaart, parkeermunten,
treinkaartjes of koffiebonnen.
Het mapje is ook in grotere formaten verkrijgbaar als
documentenmap of presentatiemap.
Hebbeding niet ontvangen en u wilt hem wel?
even bellen met 0228-318032
of stuur een mailtje via ons contactformulier
met als onderwerp "hebbeding"

Oktober 2008

Handige penhouder gestanst uit vol
polypropyleen van Plastifix

Het ei van columbus,
Een penhouder van polypropyleen,
Hangt u zo in het mechaniek, de pen is nooit meer zoek.
Interesse; zie de bestellijst.

September 2008

Link naar Peter Appel transport

Op tijd en naar wens....'n super klus geklaard.
'n trailer vol met (plano) koffertjes, ruim 70.000 stuks.
48 pallets ( 24 ton kunststof) in één keer de deur uit.

Augustus 2008
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Gelukkig zit niemand in Enkhuizen stil,
ook Alkor Draka heeft weer een hot item op de markt
gebracht.
Polypropyleen platen voorzien van opliggende “flock” print,
Standaard platen in zebra, stippen of baroc-print.
Nieuwsgierig?
0228-318032 bellen of mailen naar info@plastifix.nl
en we sturen u een stukje toe

Juli 2008
In deze maand valt onze zomer-productiestop.
De machines staan stil,
de verkoop blijft vanzelfsprekend bereikbaar.
Wij wensen ook u een fijne vakantie.

juni 2008
Elektrode, stansmes, uitscheurbeveiliging. Voor ons
“gesneden koek” voor u wellicht een vraagteken.
Vandaar dat wij, voor u, onder onze productenlijst een extra
lijstje hebben gezet met de omschrijving (en foto) van de door
ons gehanteerde begrippen.
[Klik hier om de lijst te bekijken]

Mei 2008
Onze producten zijn met een Koninklijke glimlach bekeken,
Voor Bas-Is ontwerp & productie hebben wij bootjes gestanst
die gebruikt zijn ter versiering van de vernieuwde Eemshaven
deze werd Koninklijk heropend.

April 2008
We zijn weer een beetje afgestudeerd. met zeer hoge cijfers
is 'n studie afgesloten, en wij hebben mee mogen werken
aan het prototype. Het is voor de reisbranche, we kunnen
nog geen tipje van de sluier oplichten eerst moeten de
patenten rond zijn. We komen er op terug.

Maart 2008
U kunt voor uw notitieboekjes, schrijfmappen e.d. niet alleen
voor omslagen bij ons terecht...

file:///E:/Cas/Stradas/Opdrachtgevers/Plastifix/Kopie%20site/wat%20nieuws%20was... 11-12-2013

Nieuws pagina Plastifix B.V.

pagina 3 van 3

ook schrijfblokken en pennen, bedrukt of onbedrukt worden
door ons geleverd.
Vanzelfsprekend verzorgen we, op uw verzoek, ook de
handling

Februari 2008
Ze zitten niet stil in Enkhuizen bij Alkor Draka;
Een nieuwe folie zag het levenslicht, frisse uni kleuren mét
een zacht "velletje" Xoft is de naam ...... het voelt echt prima
aan.
"feel the sensation"
ook even voelen?
Bel 0228-318032 of mail naar info@plastifix.nl
we sturen u direct een staaltje toe

Januari 2008

Een in alle opzichten positief 2008 wensen we
u van harte toe
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