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Museum
Quality
Products

Innosell Verpakkingscontract
Bescherm uw collectie én uw budget

Museum
Quality
Products

Dat impliceert als u specifieke wensen 

heeft waarvoor producten of diensten 

ontwikkeld dienen te worden Innosell uw 

partner is. In de afgelopen jaren hebben 

wij al vele musea van klantspecifieke 

oplossingen voorzien. Als Innosell willen 

we onze relaties wat extra bieden, dankzij 

ons innovatief vermogen zijn we hier 

telkens weer in geslaagd.

Innosell staat bekend om haar kwaliteit van producten 
en diensten en de marktgerichte werkwijze.

voor uw museumdepot

Verpakkings-
contract

Specifieke 
wensenUw voordeel 10-25%

... voor de benodigde verpakkingsmaterialen, 

kunt u aanzienlijk kosten besparen. Afhankelijk 

van de benodigde hoeveelheden en looptijd 

(1 tot 3 jaar) zal dit u voordeel bieden.

Bovendien worden in die periode in 

principe geen prijsverhogingen aan u 

doorberekend en worden alle orders van 

een redelijke omvang franco geleverd. 

Waarom zou u meer betalen dan nodig is...

Door al in de voorbereidende fase 
(± 1 jaar voor de eigenlijke verbouwing) een leverings -
contract met ons aan te gaan ...



... ook onze Musetra bakken, welke in vele 

maten verkrijgbaar zijn, inzetten. Om schade 

aan bijvoorbeeld volumineuze voorwerpen 

en meubels te voorkomen kunt u gebruik 

maken van onze nieuw ontwikkelde 

Rhinos verhuiscontainer.

... van schilderijrekken tot planokasten, 

glaskasten, verrijdbare- of vaste kasten, 

draagarmstellingen, grootvakstellingen 

enzovoort. Maar ook als u kiest voor een

andere oplossing zijn wij graag bereid 

een verpakkingscontract af te sluiten 

voor toepassing van onze zuurvrije 

schuimplaten/foliën voor op de 

legborden en in de lades.

van uw museumdepot van uw museumdepot van uw museumdepot
Verbouwen Verhuizen Opnieuw inrichten

Als u gaat verbouwen en uw collectie tijdelijk ergens anders 
ondergebracht dient te worden, ...

Als uw depot opnieuw ingericht dient te worden, leveren 
wij natuurlijk graag de complete depotinrichting ...

Musetra bak 

Musetra bak voorzien 
van schokdempend 

MAF materiaalMAF 241 plastazote

Als u gaat verhuizen kunt u naast het afsluiten van een
contract voor ons totale assortiment aan verpakkingen ...

... is het zinvol om bij ons een contract 

voor uw verpakkingsmaterialen af te sluiten 

hetgeen u een extra voordeel kan opleveren 

van 10 tot 25%. Ook bestaat de mogelijkheid 

een container te plaatsen met onze MAF 

producten zodat u op elk gewenst moment 

over uw verpakkingsmateriaal kunt 

beschikken.

Musetra pallet

MAF 020 Articel

Turtle schilderijkist

MAF 16221 E 
Museum Tyvek

Musetra bakken met deksel

MAF- container


