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BonFiX GRiPZaKJe
Diverse items worden door BONFIX verpakt in een gripzakje met eurosleuf en voorzien 
van een etiket met de volgende informatie:

• Artikelnummer
• Artikelomschrijving
• EAN code
• Afbeelding
• Keurmerk(en)
• Kleurcodering om het zoeken naar de juiste maat te vereenvoudigen
• Scanbare QR-code, naar productfolder en de daarbij behorende instructiefilm
• Aantal in het zakje

BonFiX BLisTeRs
Diverse items worden door BONFIX verpakt in een blister. De informatie die op deze verpakking is als volgt:

• Artikelomschrijving
• Maatvoering met kleurcodering
• Keurmerk(en)
• Toepassingsgebied met kleurcodering
• Artikelnummer
• Installatievoorschrift
• Scanbare QR-code, naar productfolder en de  

daarbij behorende instructiefilm
• Aantal in de blister

BonFiX ZaKJe
De items die BONFIX produceert in haar fabrieken in 
Italië worden verpakt in zakjes per 5. Afhankelijk van de 
grootte van het product worden er een bepaald aantal 
zakjes per doos verpakt. Deze zakjes zijn voorzien van 
de volgende informatie:

• Artikelnummer
• Artikelomschrijving
• EAN code
• Keurmerk(en)
• Aantal in zakje

inLeidinG
BONFIX is uitgegroeid tot de bekendste en belangrijkste producent op de markt 
van knel-, press-, draad-, en soldeerfittingen, meerlagen systemen (Alu-pers), 
kranen, slangen en aanverwante producten voor de installatiebranche. Als 
specialist op dit gebied heeft BONFIX een werkelijk uniek en zeer uitgebreid 
assortiment voor sanitair en centrale verwarming.

Bij het snel en foutloos leveren van topkwaliteit producten houdt het voor 
BONFIX niet op. Ook de zéér concurrerende prijzen zorgen mede voor het 
grote succes dat BONFIX heeft bij haar klanten.

Het team van BONFIX staat voor u klaar als het gaat om leveringen, 
productinformatie en productontwikkeling. Wanneer een product anders of 
beter kan, dan zal BONFIX waar mogelijk innoveren. Naast de product innovatie 
is BONFIX vooroplopend als het gaat om productverpakkingen en pakketsamenstellingen. 

In dit overzicht ziet u wat er nu al mogelijk is bij BONFIX. Zit uw verpakking of leveringsvorm er niet bij? 
Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

PaLLeT VeRPaKKinGen:
BONFIX levert producten en pakketten per pallet, hoe 
dit wordt verzonden is hiernaast zichtbaar. Alles wat 
standaard assortiment is, is over het algemeen binnen 
24 uur leverbaar dankzij onze transportpartners.  
Speciale pakketten of uitzonderlijke aantallen van 
producten zijn na overleg in bulk verkrijgbaar binnen 
een nader te bepalen termijn. Dit hangt af van de 
productietermijn van de producten en of de pakketten.

Veel items worden verzonden naar de klant in volle 
dozen. Deze worden verzameld op een europallet of op 
een halve pallet, afhankelijk van de grootte van de order. 
Bestelt u als klant kleine aantallen van verschillende 
items, dan worden deze in een daarbij 
passende doos of omdoos verpakt en 
verzonden via een pakketdienst.
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uW eiGen GRooThandeLPaKKeT samensTeLLen? 
BeL 088 46 00 794 en VRaaG naaR de moGeLiJKheden!

BONFIX Inlaatcombinatie 15 knel - 8 bar
BONFIX Overstortventiel 1/2” buitendraad x 1/2” binnendraad

BONFIX Kogelvul- en aftapkraan 1/2”
BONFIX Gaskogelkraan 15 mm knel x 15 mm koppeling knel 

BONFIX Ontluchtingssleutel

BONFIX Knel puntstuk 1/2” x 15 mm
BONFIX Draaibare ontluchter 1/2”
BONFIX Vulslangset 3,5 meterREFLEX Expansievat 18 liter / 1 bar

BONFIX Expansievatconsole 3 gats

CV - aansluitpakket (artikelnummer 99040) bestaat uit:

cV - aansLuiTPaKKeT
ÓÓK BonFiX, dus Goed!

KeuKen-

GasaansLuiTPaKKeT

suPeRieuR in PRiJs & KWaLiTeiT
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