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Scan en bestel 
via de webshop

056 21 41 58  

www.imagopackgroup.be

info@imagopackgroup.be

@imagopack.group

Nijverheidslaan 66

B-8540 Deerlijk, België

nieuw

Snijplanken Flessen en 
doppen

Mareco 
Jambalaya rijst

Olipack met 
scharnierdeksel

Tasting box + 
tapasschalen



A14888 - Tapasschaal 1-vaks PET 250x120x30 “Zwart”
A14889 - Tapasschaal 2-vaks PET 250x120x30 “Zwart”
A14890 - Tapasschaal 3-vaks PET 250x120x30 “Zwart”
A14891 - Tapasschaal 6-vaks PET 250x120x30 “Zwart”3x33

25x25

kleuren?

Microvezeldoek 
A00537 - 38x38 cm - Blauw

Flessen en dopjes
De zon is terug. Tijd om weer verse fruitsappen en 
smoothies te maken. Niets beter dan ze in PET 
flesjes te bewaren.

recept
SALCICCIA WORSTJE

Ingrediënten
Voor 1 kg gekruid varkensgehakt
• 15 g super gehaktkruiden (10x1kg - A06431)
• 10 g binding vero pure (10x1kg - A07933)
• 10 g taste extension venkel & sinaasappel
  (750g - A13598)

Bereidingswijze
• Meng het gehakt met de taste extension 
  venkel & sinaasappel. 
• Vul af in varkensdarmen
• Portioneer in worstjes van 7 à 8 cm 
• Presenteer als ketting

GRATIS
1x TRAY LIPTON ICE TEA 
(24 blikjes)

Bij aankoop van 2 x 3 kg Collezione Italiana 
deegwaren naar keuze* 

*Max. 5 acties per klant

TORK Dispenser 
Voor meer info en modellen neem contact op met 
je vertegenwoordiger

Keuze tussen wit of zwart

A04027 - Plateau rechthoeking 
7- vaks 35x24 “Combi”

Transparant Olipack 
A10327 - 50cc rond met scharnierdeksel
A08881 - 250cc rond met scharnierdeksel
A08976 - 400cc rond met scharnierdeksel
A08880 - 500cc rond met scharnierdeksel
A08977 - 750cc rond met scharnierdeksel
A08978 - 1000cc rond met scharnierdeksel
A13538 - 1000cc rond laag met scharnierdeksel 
A09127 - 1400cc rond met scharnierdeksel
A10903 - 1400cc rond 4-vaks met scharnierdeksel 

A15052 - 1-vaks 171x127x50H “zwart”
A12944 - 1-vaks 176x163x50H “zwart”
A12126 - 1-vaks 227x178x35H “zwart”
A12125 - 1-vaks 227x178x50H “zwart”
A12127 - 2-vaks 227x178x43H “zwart”
A15024 - 3-vaks 226x177x45H “zwart”

CPET menuschalen

A04621 - Fles PET bol 0.25L “transparant”
A08108 - Fles PET recht 0.25L “transparant”
A04622 - Fles PET 0,5L “transparant
A10059 - Fles PET recht 0.5L ”transparant”
A04644 - Fles PET 1L “transparant”
A14410 -Fles PET recht 1L “transparant”
A04646 - Dop voor PET fles “oranje”
A04647 - Dop voor PET fles “zwart”

nieuw

Yummy Jar

A13447 - PET 1000cc dia 100mm “transparant”
A13448 - Deksel Aluminium diameter 100mm

Bedrukte katoenen draagtas
(41x42+(2x7))
Laat je draagtassen personaliseren 

Tapas
Presenteer je tapas in houten boxen met een 
gepersonaliseerd plexi deksel
Tasting box plateau + deksel PVC 27x38 
Tasting box plateau + deksel PVC 27x51
A14888 - Tapasschaal 1-vaks PET 250x120x30 “Zwart”
A14889 - Tapasschaal 2-vaks PET 250x120x30 “Zwart”
A14890 - Tapasschaal 3-vaks PET 250x120x30 “Zwart”
A14891 - Tapasschaal 6-vaks PET 250x120x30 “Zwart”

 

nieuw

scherpe 
prijs

A10956
Espagnole België 
10 kg

A06546
French pasta merguez 
3.2 kg

A06897 / A06896
Saus hollandaise
250 ml / 1 L

A06899 / A06898
Saus bearnaise 
250 ml / 1 L

Snijplanken (400x300x20mm)
Zware kwaliteit antibacteriële snijplanken.

Keuze uit verschillende kleuren
A07769 - Geel
A07770 - Groen
A07879 - Wit
A07880 - Bruin
A07881 - Rood
A07882 - Blauw

Manuele 
blikopener
A07915 - 40 cm



Microvezeldoek 
A00537 - 38x38 cm - Blauw

 

Rijstsalade gezond

Trots op onze 
certificaten:Bestel gemakkelijk via onze webshop

Je vind er je persoonlijke bestellijst
www.webshop.imagopackgroup.be

Werkwijze

• Kook de rijst in water (1kg rijst = 3L water)
• Kook de erwten 5 min in kokend water en spoel 
af met koud water
• Laat alles afkoelen
• Snij de rode paprika in kleine blokjes
• Doe alles in een kom en doe de Bonlight er bij
• Meng alles mooi door elkaar

Ingrediënten

• 1kg Mareco Jambalaya rijst
• 500g diepvries erwten
• 500g rode paprika
• 20st gedroogde abrikoos
• 1kg Mareco Bonlight
• Peper en zout

A05819 (3kg)

Mareco 
Bonlight

A05944 (3,5kg) / A05951 (7kg) /  A09615 (25kg) 

Mareco 
Jambalaya

A15013 - 2,9 kg

Marinade 
Seasalt Pepper

A15012 - 2,9 kg

Marinade 
Tuinkruiden

A15014 - 2,9 kg

Marinade 
Provencaal

A15015 - 2,9 kg

Marinade 
India

 Nieuw in ons MARECO assortiment

20%


