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Vi påfylder dine ønsker

Nemt og bekvemt for dine kunder
Med en aerosolløsning giver du dit produkt en lang række fordele:
• Handy – lige ved hånden og klar til at bruge
• Nemt at dosere og anvende for brugeren
• Hygiejnisk i brug
• Lang holdbarhed på produktet

Vi påfylder bl.a...
Mærkefarve
Margarine
Insektspray
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?

Bilpleje
NSF
Imprægnering
Farve og lak
Smøreolie
Møbelrens
Marmorpleje

Rådgivning og service
50 års erfaring og knowhow står til din rådighed, og kommer
du med opgaven, sætter vi en ære i at finde den perfekte
løsning. Med vores viden er du sikret en løsning, hvor
kvalitet, funktionalitet, holdbarhed og design går op i en
højere enhed.

Vi giver dig den bedste rådgivning omkring:
• Dåsestørrelse

• Litografering

• Drivmiddel

• Mærkning

• Etikettering

• Miljø

Fra idé til produkt
Vi gi´r dig valgmulighederne
Aerolab - skal vi udvikle
sammen?

Standardprodukter
private label

Som innovativ virksomhed udvikler vi løbende nye
spændende produkter med vores kunder.
Vi påtager os selv de sværeste opgaver, og giver ikke
op, før vi har fundet en løsning, der passer dig.
Har du idéer eller produkter, som du ønsker at teste
og afprøve, så kontakt os.

Vi tilbyder at påfylde en række af vores egne færdige
produkter, som du kan få leveret med din egen etiket/
litografi.

Dit valg – mange
kombinationsmuligheder

Dit produkt
- din etiket/litografi

Hos Aeropak har du adgang til et stort program,
og som standard tilbyder vi:

Aeropak tilbyder løsninger hvor:

• Hvid-blik dåser

• Vi rådgiver om dåsevalg og påfylder dit produkt

• Aluminiumsdåser

• Du leverer produkt og etiket/litografi

• Litograferede eller med etiketter
• Netto-rumindhold dåser: fra 50 ml til 1000 ml
• Drivmidler: CO2, N2O, LGP eller DME
• 2-kammer aerosoler med luft som drivmiddel

Elite Smiley

Kontakt os

Aeropak er tildelt fødevarekontrollens
Elite Smiley fordi hygiejnen er i top.

Få en snak om dine ønsker, så finder vi den rigtige løsning.
Ring på tlf. +45 75 89 23 55
eller gå ind på www.aeropak.dk

