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Flexi 33 cl och Flexi 50 cl 
Vårt mest miljövänliga alternativ. 

Naturligt mineralvatten tappat på flaska direkt vid källan. 
Små volymer eller stora spelar ingen roll! 

Flaskor av 100% rPet - det vill säga endast återvunnen plast 
i flaskorna. Flaskorna blåses upp med hjälp av värme och 
tryckluft precis innan dom tappas med vatten - inga tomma 
flaskor på vägarna. BF-märkning, pantmärke och EAN-kod 
finns alltid på flaskan eller etiketten för 
korrekt hantering hos Returpack. 
Även alla transporter av dessa 
flaskor är miljökompenserade. 

ÅTERVUNNEN PlAST 
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Sort: Stilla vatten eller kolsyrat vatten naturell. Vid köp av hel pall kan man få kolsyrat 
vatten med smak av citrus, äpple/kiwi, mango, skogsbär eller key lime/ananas 

Volym: 33 cl och 50 cl 

Korkar: Vit, svart, gul, orange, röd, ljusgrön, grön, ljusblå, blå samt rosa och lila vid 
stora volymer 

Transparent sportkork är en möjlighet på både stilla och kolsyrat vatten 

Etiketten: 201 x 70 mm på 33 cl flaskan och 211 x 98 mm på 50 cl flaskan 
Heltäckande etikett av bestruket återvunnet papper som standard. 
Andra möjligheter finns vid stora volymer. Tryck i 4-färgs CMYK 

Hållbarhet: 18 månader på stilla vatten och 12 månader på kolsyrat vatten 

MOQ: 33 cl a 324 flaskor. Hel pall har 1 764 flaskor 
50 cl a 648 flaskor. Hel pall har 1 512 flaskor 

Produktion: Täta leveranser hela året om - fråga gärna 

Flexi är vår mest miljövänliga flaska - t o m transporterna miljökompenseras 

+AddValue
PROFILERAD DRYCK 

4f;. ,,.y 
&aturnus 

1893 

Add Value Sweden AB 

addvalue.org I info@addvalue.org I 0734-17 06 17 

Bronsyxegatan 11 I 213 75 Malmö I Sverige 
+AddValue

PROFILERAD DRYCK 

Add Value är ett systerföretag till dryckesföretaget Saturnus AB i Malmö som 
sedan 1893 producerar bl a glögg. Tillsammans jobbar vi med våra gemensamma 
leverantörer för att alltid kunna leverera de bästa dryckerna i den optimala flaskan. 
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Glasf I aska 33 cl och 75 cl 

Naturligt mineralvatten tappat på glasflaska direkt vid källan 

Lyxigt och snyggt att sätta fram på bordet med er egen etikett på flaskan! 

Sätt er egen etikett på flaskan och ställ fram 
en riktig premiumprodukt på bordet! 

Sort: 

Volym: 

Korkar: 

Etiketten: 

Hål I bar het: 

MOQ: 

Pant: 

Stilla vatten eller kolsyrat vatten naturell 

33 cl eller 75 cl 

På 33 cl f I askan är det en kapsyl 
På 75 cl f I askan med stilla vatten är det 
en svart skruvkork och på kolsyrat 
vatten är det en silvrig 

95 x 90 mm på 33 cl flaskan 
11 0 x 88 mm på 75 cl f I askan 
Etiketten kan få antingen heltäckande 
eller transparent. 
Möjlighet finns också att göra texten 
i guld och/eller silvermetallic 

18 månader 

33 cl å 1 080 flaskor. 24 flaskor / låda 
75 cl å 630 flaskor. 6 flaskor/ låda 

Ingen pant på glasflaskor i Sverige! 
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Fler typer av flaskor och andra drycker med egen etikett hittar du på www.addvalue.org 
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PROFILERAD DRYCK 

Add Value är ett systerföretag till dryckesföretaget Saturnus AB i Malmö som 
sedan 1893 producerar bl a glögg. Tillsammans jobbar vi med våra gemensamma 
leverantörer för att alltid kunna leverera de bästa dryckerna i den optimala flaskan. 
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