
BROCHURE

WIJ PRODUCEREN PRESENTATIE-
EN VERPAKKINGSMIDDELENOPMAAT



Diploma & rapportmappen
Klemmappen kunnen wij leveren in diverse kleuren en
materialen. Ook kan de klemmap worden voorzien van
een uitsparing in het voorplat.

Bij Plastic Modern kunt u terecht voor rapportmappen en
diplomamappen. Deze mappen zijn bedoeld als het
visitekaartje van uw school. Wij kunnen deze mappen
geheel naar uw wens uitvoeren. Er zijn vele
mogelijkheden zoals mappen uit vinyl hardfolie of
zachtfolie, of mappen vervaardigd uit polypropyleen.

Vinyl omslagen zijn ideaal voor het beschermen van boeken. Zo kunnen we een omslag maken waarbij het boek
ingestoken kan worden, of een boekbinder kan uw binnenwerk inplakken. De omslag kan desgewenst geheel
gepersonaliseerd worden met een bedrukking.

Boekomslagen

Klemmappen

ONZE PRODUCTEN



De grondstoffen waarmee we werken worden zorgvuldig uitgekozen.

We staan open voor vernieuwingen en gaan geen uitdaging uit de weg.

Wist u dat onze vinyl producten volledig recyclebaar zijn?

Ringbanden

Plastic Modern biedt u de mogelijkheid

uw ringbanden een eigen gezicht te

geven. Een gezicht dat aansluit bij uw

huisstijl, het thema van een campagne of

uw doelgroep. Door het gebruik van

verschillende materialen en

(druk)technieken zijn de mogelijkheden

haast oneindig.

WWW.PLASTICMODERN.NL

• Standaard ringbanden

Wij leveren:

• Ringbanden vinyl

• Ringbanden papier / linnen / balacron

• Ringbanden polypropyleen



Cassettes beschermen collecties, een serie kan hiermee
overzichtelijk bij elkaar opgeborgen worden. Het geeft
een geweldige uitstraling aan uw product .

In ziekenhuizen en zorginstellingen worden veelal nog
verpleegkundige of medische (patiënten) dossiers
gebruikt. Een dergelijk opbergsysteem voor alle
administratieve gegevens van de patiënt of bewoner is
maatwerk. Mogelijkheden zijn: meerdere omslagbladen,
metalen verstevigingsranden en ingelaste tassen.

Voor de meubelindustrie produceren wij staalkappen
en/of stalenboeken, van 2- tot 3- en tot 4-luiken. Deze
producten kunnen worden gemaakt in een kunststof
uitvoering. Een ander veel voorkomend product is een
staalboek of staalkap waarbij het karton wordt omplakt
met natuurlinnen of vinyl gecoat materiaal.

Omslagmappen zijn ideaal voor het opbergen van losse
papieren. Zo ook te gebruiken als offertemap of andere
presentaties.

Omslagmappen Verpleegkundig / Medisch

CassettesStaalkappen / Stalenboeken

ONZE PRODUCTEN



Plastic Modern B.V. is gespecialiseerd in de productie van maatwerk

opberg- en presentatie producten.

Maatwerk

Notitieboekjes
Tabbladen kunnen worden bedrukt met de door u
gewenste bedrukking op het blad en/of op de tab. U heeft
keuze uit diverse materiaalsoorten zoals vinyl,
natuurkarton of polypropyleen.

Zolang een steiger in opbouw is, moet dit duidelijk op de
steigerkaarthouder te zien zijn. Een steiger dient voor
gebruik gecontroleerd te worden. Na inspectie en
goedkeuring wordt het steigerlabel in de etui geplaatst
en aan de steiger bevestigd. Deze hoezen zijn
weerbestendig.

Een notitieboekje is een mooi relatiegeschenk en kan
geheel naar uw wens gemaakt worden.

Nieuw bij Plastic Modern zijn PET verpakkingen. Dit is een
mooie aanvulling op onze productie. PET verpakkingen
worden vervaardigd uit een duurzaam en recyclebaar
materiaal. Deze heldere transparante verpakkingen
hebben een luxe uitstraling. We kunnen deze producten
geheel maken op het door u gewenste formaat.

PET verpakkingen Steigeretuis

Tabbladen



Dit zijn de verzamelmappen voor het verzamelen van kaartjes zoals Pokémon, voetbalplaatjes etc.

Verzamelmappen

ONZE PRODUCTEN

Muismatten of countermatten kunnen we geheel naar uw
wens maken. We kunnen rechtstreeks de muismat
bedrukken of voorzien van ingelast papieren drukwerk.

MuismattenDoosbanden en koffers



Deze producten worden veelal gemaakt van een luxe vinyl materiaalsoort, maar daarnaast

is een opkomende favoriet een condoleanceregister waarbij karton wordt omplakt met

natuurlinnen. Al deze producten kunnen worden voorzien van uw logo. Ook voor

kleinere oplages kunt u bij ons terecht.

Uitvaartbenodigdheden

Plastic Modern is specialist op het gebied

van uitvaartbenodigdheden. Zo maken wij

condoleanceregisters, enveloppen ten

behoeve van linten, crematiesteenzakjes,

polismappen en bewaardozen.

WWW.PLASTICMODERN.NL

• Vinyl condoleancemappen

Wij leveren:

• Linnen condoleancemappen

• Documentenmappen

• Enveloppen en crematiesteenzakjes

• Doosbanden



Plastic Modern

Klanten kiezen voor Plastic Modern omdat we een flexibele en betrouwbare

partner zijn. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn

gespecialiseerd in de productie van maatwerk opberg- en presentatie

producten. Een belangrijke sleutel tot ons succes is luisteren. Wij vertellen

u graag wat wij doen, maar eerst willen wij weten wat uw bedrijf doet! Door

de betekenis en boodschap van uw bedrijf, product en/of dienst goed onder

de loep te nemen, maken wij een product dat het plaatje compleet maakt

zoals u dat in gedachten heeft. Plastic Modern is een van de laatste

productiebedrijven waar u een volledig in Nederland vervaardigd product

kunt laten ontwikkelen. Daar zijn wij trots op.

+31(0)513 63 60 05
info@plasticmodern.nl
www.plasticmodern.nl

Bezoekadres:
Plastic Modern B.V.
Industrieweg 1
8444 AR, Heerenveen

Postadres:
Postbus 43
8440 AA, Heerenveen

OVERONS

CONTACT


