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Optimale functionaliteit en betrouwbaarheid, dat is 

waar apotheekverpakkingen aan moeten voldoen. 

Enerzijds waarborgen ze de kwaliteit van uw producten 

en verhogen ze het gebruiksgemak. 

Anderzijds hebben ze een belangrijke communicatieve 

functie. De verpakking voorziet uw cliënten van alle 

noodzakelijke gebruiksinformatie. Daarnaast biedt het 

u de mogelijkheid, via bedrukken en/of etiketteren, de 

naamsbekendheid en herkenbaarheid van uw apotheek 

te vergroten. 

Spruyt hillen biedt u uitsluitend kwaliteitsverpakkingen.
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Secundaire verpakkingsmaterialen

Secundaire verpakkingen van Spruyt hillen

•  Een ruim assortiment waaronder: stripvouwdozen, 

blokbodemzakken en draagtasjes;

• Diverse verpakkingen op maat leverbaar;

•  Mogelijkheid om in uw huisstijl te laten bedrukken;

•  Spruyt hillen heeft  de exclusieve labels: 

Escupac® en Escupac Elite®.
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Samen Slimmer Verder 
Daarnaast is Spruyt hillen ook continu bezig om uw verpakkingen zo 

gemakkelijk mogelijk bij ons te bestellen. Hieronder tre�  u een aantal 

voorbeelden aan

•  Gerelateerde producten 

Op  www.spruyt-hillen.nl kunt u alle artikelen bestellen van Spruyt 

hillen en geven wij gerelateerde producten aan. Twijfelt u welke 

“sluiting” past op uw medicijnfl es, injectiefl acon of infusiefl es? 

Door vermelding van de gerelateerde producten wordt het u veel 

gemakkelijker gemaakt. 

•  Het “elektronisch” gemak voor het plaatsen van uw opdrachten

Ook via  EDI kunt u snel en e�  ciënt uw orders bij ons plaatsen. Al onze 

artikelen zijn voorzien van een EAN code; alleen met vermelding van 

deze codes kunnen de producten elektronisch worden besteld.

D93A en D01B berichten verwerken wij moeiteloos. Onderstaand 

de adresgegevens voor het plaatsen van uw orders: 

EAN Adrescode Spruyt hillen 8717159039813

C=NL,A=400Net,P=TiedByTie, S=spruythillen

Hee�  u niet alle EAN codes van onze producten in uw bezit? Wij 

stellen deze informatie graag aan u ter beschikking. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Customer Services.

U kunt hen bereiken onder telnr. 030 - 281 44 11 of mailen 

naar cs@spruyt-hillen.nl
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 Wilt u meer weten over 
de mogelijkheden die 
Spruyt hillen u biedt met 
onze verpakkingen? 
Neem dan contact op met 
onze customer service via 
cs@spruyt-hillen.nl of 
030-281 44 11
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