
Disposable tafelbekleding en servetten
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Monsters - voelt u eens!!
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AFMETINGEN



DE ONDERNEMING 

KLANTENSERVICE

Welche Adresse?

Ventidue Benelux heeft zich gespecialiseerd in de productie van disposable tafelkleden en servetten, 
met als focus de nieuwe biologisch afbreekbare producten met een minimale belasting voor het 
milieu. 
Dankzij de innoverende technologieën en productie systemen is Ventidue een leidend bedrijf op de 
Europese markt.  
De constante innovaties en onderzoeken maken het mogelijk telkens weer nieuwe designs en 
kleuren te verwerken in de collecties.  
Het materiaal dat wij voor onze producten gebruiken is een textielvlies dat zeer zacht aanvoelt. 
Het is scheur vast is en beschikt over een hoog opnamevermogen, vergelijkbaar met een reguliere 
textiel kwaliteit. 
 
Categorie UNI en ISO 9001: 2000 



COLLECTIE

Een nieuw nieuwe biologisch afbreekbare productlijn met minimale belasting voor het milieu.  
       Voldoet aan de EU normen.                  UNI EN 13432.2000,  UNI EN 14995: 2007 

WAT IS NAPKO 
 

· Napko is de symbiose tussen een biologisch afbreekbare 
       servet en een biologisch afbreekbare PLA – verpakking. 

· De opening bovenin de PLA – verpakking maakt 
het mogelijk om snel en eenvoudig de servet met bestek te vullen. 

 
WAAROM NAPKO? 
 

· Servet en bestek zijn hygiënisch beschermd. 

· Eenvoudige voorbereiding en opslag. 
U bespaart waardevolle tijd. 

· Ideaal voor buitengebruik. 
 
UW NAPKO 

· Mogelijkheid tot personaliseren van de PLA – verpakking.  



FANCY COLLECTIE 



BASIC COLLECTIE

TINTA  UNITA: onmiskenbaar het parade paardje van de onderneming. 
       Biedt een uitgebreid pallet aan zachte en heldere kleuren.  

VELA: een evolutie van de Tinta Unita. 
Kenmerkt zich door krachtige kleuren en nieuwe elegante textiel design effecten.  



PLACEMATS COLLECTIE

MIA: uitgebreide kleuren met moderne 

designs. Als u stijl en duidelijkheid zoekt. 

GEPERSONALISEERDE COLLECTIE

 Gepersonaliseerde tafelkleden en servetten 
voorzien van uw eigen logo en gegevens. 
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