
DECATP95

THE BEST FOR THE BEST

Ronde potten met veiligheidssluiting

DECA vernieuwt

De allereerste versie van TP95 op de markt kwam 
van DECA, en sindsdien lieten we ‘m niet meer los. 
Hij maakt inmiddels deel uit van ons DNA en is nog 
altijd de NUMMER 1: the best of the best voor de 
voedingsindustrie. Tja, als je productieproces en 
kwaliteit continu bijschaaft, dan creëer je een absolute 
winnaar: TP95. Een musthave voor jou en je klanten.

Dé ultieme verpakking voor foodprofessionals? Dat is en bl� ft de TP95-reeks. 
Lekdicht als geen ander. 100% recycleerbaar, personaliseerbaar à la carte. B�  

DECA net dat tikkeltje anders, en daar is een goede reden voor. 

DECA blijft duurzaam

Het milieu is de zorg van iedereen, dus ook van 
DECA. De TP95-reeks is gemaakt uit 100% 
polypropyleen, monomateriaal, en volledig 
recycleerbaar. De natuur dankt je. Jouw klanten 
vast ook.
Een bewuste keuze die een boost geeft aan je 
business. 
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DECATP95
Ronde potten met veiligheidssluiting

100%
recycleerbaar

Diepvries-
bestendig
mogelijk

Geschikt
voor voeding

Transparant
of in kleur

Microgolf-
bestendig

Vaatwas-
bestendig

IMLLekdicht

In het kader van continue productverbetering kan de inhoud van deze folder afw
� ken, zonder voorafgaande kennisgeving. R

eferentie TP95_2020/11_N
L

ARTIKEL INHOUD ML AFMETINGEN MM MATERIAAL IML¹

TP95-180 180 Ø 95 x 44 PP •

TP95-210 210 Ø 95 x 52 PP •

TP95-225 225 Ø 95 x 54 PP •

TP95-280 280 Ø 95 x 65 PP •

TP95-315 315 Ø 95 x 73 PP -

TP95-365 365 Ø 95 x 85 PP •

TP95-520 520 Ø 95 x 117 PP •

TP95-D - deksel PP •

TP95-OD - overdeksel PP □

TP95-VD - ventilatiedeksel PP •

¹ IML: • IML beschikbaar binnen de standaard IML leverterm� n
□ IML mogel� k,  leverterm� n en minimum aantal in overleg

Neem contact op met uw verpakkingsadviseur voor meer informatie over de beschikbare oplossingen 
en leverterm� nen.


