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THE CHOICE IS CRYSTAL CLEAR

THE BEST 
BAG SEALING 
SYSTEM 
WORLDWIDE!

www.innoseal . shop



De superieure kwaliteit van de 
Innoseal® Zakkensluiter is onbetwistbaar. 

Stevig, duurzaam, lage kosten en gebruiks- en klantvriendelijk!  
Vele gebruikers zijn u reeds voorgegaan. Zij genieten elke dag van de voordelen van de  

Innoseal® Zakkensluiter. Probeer het zelf ook! 

          INNOSEAL® 

SNEL, VEILIG EN HYGIËNISCH



“In één simpele 
beweging wordt de zak 

gesloten. Brood en 
banketproducten zijn dan 
vrijwel luchtdicht verpakt. 

De zakkensluiter is ook 
ideaal voor het sluiten van 

papieren broodzakken.”
Ellen de Wit -   Bakkerij Jack de Wit          INNOSEAL® 

SNEL, VEILIG EN HYGIËNISCH



Sluiting na sluiting 
vrij van hand- en polsklachten!  

De Innoseal® Zakkensluiter is ergonomisch ontworpen. 
Dus geen hand- en polsklachten meer. Ook niet bij veelvuldig gebruik. 

Ga naar www.innoseal.shop en bestel ’m nu! 

  DE INNOSEAL® 
ZAKKENSLUITER: 

      SOEPEL, VEILIG EN 
DUURZAAM



“Wij zijn enige tijd 
geleden overgegaan van 
een ander systeem op de 
Innoseal ® Zakkensluiter. 
Comfort, snelheid én een 
lagere prijs per sluiting 
waren doorslaggevend. 
Voor ons niets anders 

meer!”
Lambert van Dinter -  

Riny van Kessel Groenten en Fruit



Verpakken van vlees 
gebeurt razendsnel!

Met de Innoseal® Zakkensluiter verpakt u het vlees razendsnel.  
Het droogt niet uit en dat waarderen uw klanten! 

Kijk – ook voor navullingen – op www.innoseal.shop

           LANGER VERS 
MET INNOSEAL® 

ZAKKENSLUITER!



“Het fijne van Innoseal ®  
is dat de zakkensluiter  

heel eenvoudig is te 
reinigen. En de rollen tape 

en papier zijn heel snel  
te vervangen.”  

Mendy Wekking - Keurslagerij Aarts



www.innoseal.shop
info@innoseal.shop | sales@innoseal.shop
+ 31 85 489 2270 

-  STERK, STABIEL EN DUURZAAM

-  VEILIG EN ERGONOMISCH

-   LEVENSLANGE FABRIEKSGARANTIE

-   CORROSIE- EN  

VAATWASSERBESTENDIG

-  WEIGERT NOOIT

- MAKKELIJK TE OPENEN

Innoseal ® Zakkensluiter - Wit
(Art. nr. 15928)

Innoseal ®Zakkensluiter - Transparant
(Art. nr. 15929)

Innoseal ® L-Sealer
Zakkensluiter Groot - Transparant

(Art. nr. 15925)

Innoseal ®Refill 28 sets
Doos Klein – Navullingen

(Art. nr. 15945)  

Innoseal Refill 84 sets
Doos Groot – Navullingen

(Art. nr. 15944)

Innoseal Europe B.V.


