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Oversigt over varer med billeder og min. bestilling 

5530 Vinkasse 12 fl. u/rum sæt. min. bestilling 50 stk. pr. stk. kr. 7,40 

5531 Rum sæt deler 12 stk. vinkasse. min. bestilling 50 stk. pr. stk. kr. 9,35    

317991 Transportkasse 2 stk. min. bestilling 25 stk. pr stk. kr. 14,90 

                                                               bestilling 50 stk. pr stk. kr.   12,00 

    

317703 Transportkasse 3 stk. min. bestilling 25 stk. pr stk. kr. 21,40 

           bestilling 50 stk. pr stk. kr. 18,40 

 

8757 Flaskebeskytter Ø:60-185mm Hvid plast 37g min. bestilling 1 ks. 1250 stk. pr stk kr. 1,10 

6175 Flaskebeskyttere i pap min. bestilling 800 stk. pr stk. kr. 1,55 

94783 Tape Solvent Klar. min.  bestilling 6 rl.   kr. 12,65 pr. rl. 

      bestilling 36 rl. kr.   11,90 pr. rl. 

6090 Etiket ”Forsigtig” på rl. af 1000 stk min. bestilling 1 rl. kr. 136,40 

      bestilling 3 rl. kr.   108,00 

 

6169 Advarselstape ”Forsigtig” min. bestilling 6 rl.  pr. rl. kr. 15,10 

330407 Vinforsendelse 6 fl. min. bestilling 50 stk. pr. stk kr. 14,55 

330406 Indlæg til 6 fl. Vinforsendelse. min. bestilling 50 stk. pr. stk kr. 11,15 

 

10025 Sizzlepak Natur. min. bestilling 1 ks. (10 kg) kr. 305,00 - v/3 krt. kr. 290,00   

9991 Sizzlepak Sort. min. bestilling 1 ks(10kg)  kr. 475,00  - v/3 krt. kr. 445,00 

 

196512 Gavekuffert m/hank  Sort åben Bølge min. bestilling 10 stk. pr. stk kr. 20,60 

 

317496 Gavekurv Sort Åben Bølge. min. bestilling 20 stk. pr. stk. kr. 10,35 

317488 Gavekurv Natur Åben Bølge. min. bestilling 20 stk. pr stk. kr. 10,35 
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318146 Gaveæske m/rude (lille) min. bestilling 20 stk pr. stk. kr. 12,50 

205816 Gaveæske m/rude (stor). min.bestilling 20 stk. pr. stk. kr. 20,35 

 

6061 Dokumentlomme. min. bestilling 1 ks a 1000 stk. pr. ks. Kr. 215,00 

 

5859 Vinkarton 1 stk. Natur Åben bølge min. bestilling 20 stk. pr. stk kr. 4,05 

5860 Vinkarton 2 stk. Natur Åben bølge. min. bestilling 20 stk. pr. stk kr. 4,45 

5861 Vinkarton 3 stk. Natur Åben bølge. min. bestilling 20 stk. pr. stk kr. 5,90 

5862 Vinkarton 4 stk. Natur Åben bølge. min. bestilling 20 stk. pr. stk kr. 8,55 

5863 Vinkarton 6 stk. Natur Åben bølge. min. bestilling 20 stk. pr. stk kr. 12,20 

 

5856 Vinkarton 1 stk. Sort Åben Bølge. min. bestilling 20 stk. pr. stk kr. 4,60 

5857 Vinkarton  2 stk. Sort Åben Bølge. min. bestilling 20 stk. pr. stk kr. 5,20  

5858 Vinkarton 3 stk. Sort Åben Bølge. min. bestilling 20 stk. pr. stk kr. 6,55 

 

304505 Vinkarton  4 stk. Sort Åben Bølge. min. bestilling 20 stk. pr. stk kr. 10,20   

265499 Vinkarton 6 stk. Sort Åben Bølge. min. bestilling 20 stk. pr. stk kr. 15,85 

6196 Silkekardus hvid 40x60 cm. min. bestilling 1 bdt. /960 ark                   kr. 209,00 

                                                       v/3 bdt. /960 ark                     kr. 149,00 

6197 Silkekardus hvid 60x80cm. min. bestilling 1 bdt./ 480 ark    kr. 209,00  

   v/3 bdt./ 480 ark  kr. 149,00 

191102 Silkekardus sort 50x75cm. min. bestilling 1 bdt./ 480 ark  kr. 209,00 

      v/3 bdt./ 480 ark    kr. 190,00 
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Vinforsendelse 3, 6 og 12 flasker 

Vores vinforsendelseskasser er udviklet til sikker forsendelse af vin, og kan bruges til de fleste typer vinflasker.  

Forsendelseskasserne består af en yderkasse og 2 eller 3 indlæg - alt efter antal vinflasker, der skal sendes. 

 

Hver del bestilles separat 

495890 Vinforsendelses 3 flasker – min. bestilling 20 stk kr. 5,55 

495891 Indlæg stjerne til forsendelseskasse 3 stk min. bestilling 20 stk kr. 3,65 

495892 Deler/svøb til forsendelseskasse 3 stk – min. bestilling 20 stk kr. 3,35 

          SAMLET PRIS KR. 12,55 

449209 Vinforsendelses 6 flasker - min. bestilling 25 stk kr. 7,30 

449210 Inderkasse til forsendelseskasse 6 flasker – min. bestilling 25 stk kr. 3,70 

449211 Indlæg deler t.forsendelseskasse 6 flasker – min. bestilling 25 stk kr. 3,65 

449212 Indlæg stjerne t.forsendelseskasse 6 flasker – min. bestilling 25 stk kr. 4,95 

              SAMLET PRIS KR. 19,60 

447765 Vinforsendelses 12 flasker – min. bestilling 25 stk. kr. 9,65 Udgår 

447762 Inderkasse til forsendelses 12 flasker – min. bestilling 25 stk. kr. 4,80 Udgår 

447763 Indlæg deler t.forsendelseskasse 12 flasker – min. bestilling 25 stk kr. 6,35 Udgår 

447764 indlæg stjerne t.forsendelseskasse 12 flasker – min. bestilling 25 stk kr. 6,90 Udgår 

                   SAMLET PRIS KR. 27,70 Udgår 

 

 

 

Vinforsendelse i flamingo 

Forsendelseskasse af flamingo - den ideelle løsning til beskyttelse af flasker under transport.  

 

8038 Flaskeforsendelse 1 flaske  384x174x166 mm udvendig mål -  min. bestilling 28 stk kr. 27,00 
EPS universal vin forsendelse. Der medfølger en ring til trinløs fiksering af flasken i vinkassen, så den ligger godt beskyttet, og den passer derfor til 

de fleste flasketyper. 

 

8039 Flaske forsendelse 2 flasker 384x225x121 mm måler udvendigt – min. bestilling 36 stk kr. 35,00 
EPS vinforsendelse. Flaskeforsendelsen passer til bordeaux og bourgogne flasker. Lukkes med tape i kanten. 

 

8041 Flaskeforsendelse 3 flasker 384x310x120 mm måler udvendigt – min. bestilling 24 stk kr. 42,50 
EPS vinforsendelse. Passer til bordeaux og bourgogne flasker. Vinkassen lukkes med tape i kanten. 

 

8044 Flaskeforsendelse 6 flasker 390x235x340 mm måler udvendigt – min. bestilling 12 stk kr. 49,00 
EPS vinforsendelse. Passer til bordeaux og bourgogne vin. Lukkes med tape i kanten 
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Priserne er excl. moms 

Fragtfrit leveret ved min. køb kr. 1500 excl. moms 

 

Kontakt os på 72 14 95 00 for log-in til vores webshop:  

www.dssmithwebshop.dk – så får du dine aftalepriser og du kan se vores standard sortiment. 

Kontakt os for kasser på mål og med tryk. 

 

Priserne er gældende pr. 01.07.2021  

– der tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts-, og valutakursændringer. 

 

 

 

 

 

 

 


