
Prijslijst InnoSeal 2021 

 Professional InnoSealer zakkensluiter  - wit    artikel nummer 20001  € 34,99 
 Inclusief 900 sluitingen (ready to run) 

 Professional InnoSealer zakkensluiter  - transparant  Transparant  20002  € 34,99 
 Inclusief 900 sluitingen (ready to run)    Black  20004  € 44,99 

 Professional InnoSealer zakkensluiter  - Large   artikel nummer 15925  € 49,50 
 Inclusief 900 sluitingen (ready to run) 

 Professional InnoSealer Bagtrimmer (afsnijmes)   artikel nummer 20040  €  5,99 

Start set Klein - Wit      artikelnummer  20010  € 48,50 
Bestaande uit 1 professional InnoSeal zakkensluiter  
en 7 rollen tape en 7 rollen papier. ca. 7.200 sluitingen  

 Start set Klein - wit of zwart Transparant   Transparant 20012  € 48,50 
 Bestaande uit 1 professional InnoSeal zakkensluiter   Black  20014  € 48,50 
 en 7 rollen tape en 7 rollen papier. ca. 7.200 sluitingen  

 Start set medium bestaat uit 1 professional InnoSeal   artikelnummer 20015  € 83,99 
zakkensluiter naar keus in het wit of transparant 
28 rollen tape en 28 rollen papier. ca. 25.200 sluitingen  

 Start set groot bestaat uit 1 professional InnoSeal   artikelnummer 20020  € 167,99 
zakkensluiter naar keus in het wit of transparant 
84 rollen tape en 84 rollen papier. ca. 75.600 sluitingen  

Refill set klein, bestaande uit 7 rollen tape en   artikelnummer 20025  € 15,75 
 7 rollen papier, met de kleuren 
zwart/rood/blauw/oranje/bruin/groen/geel  
goed voor ca. 6.300 sluitingen 

Refill set medium, bestaande uit 28 rollen tape en  artikelnummer 20030  € 52,50 
 28 rollen papier, steeds met 7 rollen papier in de 
 kleuren zwart/rood/blauw/oranje/bruin/groen/geel  

goed voor ca. 25.200 sluitingen 

 Refill set large, bestaande uit 84 rollen tape en  artikelnummer 20035  € 143,99 
 84 rollen papier, steeds met 12 rollen papier in de 
 kleuren zwart/rood/blauw/oranje/bruin/groen/geel  

goed voor ca. 75.600 sluitingen 

 De genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW. 
 Alle refill sets zijn ook verkrijgbaar in de kleur zwart/rood/blauw/oranje/bruin/groen/geel. 
 De gewenste kleur kunt u opgeven bij uw bestelling. 
 Levering franco huis vanaf € 350, daar onder 7,50 euro verzendkosten. 
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