PRODUCTCATALOGUS

Köhlerwoodcap is sinds 1954 dé specialist op het gebied van beglazingsmaterialen, renovatieproducten
en meetinstrumenten.
Onder de merknaam Kowo leveren wij beglazings- en afdichtingsmaterialen, beglazings- en montage
gereedschappen en concept glaslatten. De Kowo productlijn is ideaal voor de professionele gebruiker /
ZZP’er die (incidenteel) bezig is met het plaatsen van glas.
Het Kowo assortiment voldoet aan de NPR-3577 beglazingsnorm. Voor elke gangbare beglazingsklus
hebben wij een oplossing. Het concept leent zich perfect voor glasmontage, het vervangen van enkel glas
naar dubbel glas, het stellen van kozijnen, vervangen van glaslatten bij houtrotreparaties, het monteren
van kruisroedes op glas, enz.
Het assortiment bestaat uit complete sets voor de (klein)verbruiker, maar ook afzonderlijke verpakkingen
van verschillende beglazingsmaterialen voor de zzp’er.
Het Kowo assortiment is te herkennen aan de handige klein-verpakkingen, voorzien van een duidelijke en
beknopte handleiding. Handig voor de klant die liever niet meer koopt dan hij nodig heeft. Handig voor
u, als leverancier, want het enige wat nodig is, is één verpakkingseenheid met één artikelnummer en één
prijs.
Daarnaast is het Kowo assortiment 100% vrij van plastic verpakkingsmateriaal. Gegarandeerd. Hiermee is
het Kowo assortiment minder belastend voor het milieu en minder belastend voor de klant die niet hoeft
na te denken over het scheiden van afval en het afvoeren daarvan op de klus. Onze Kowo verpakkingen
zijn namelijk gemaakt van gerecycled karton en zijn volledig plasticvrij. Daar zijn we trots op!
Doordat het concept in eigen beheer is en wordt ontwikkeld, is er veel mogelijk. We kunnen het
schappenplan geheel aanpassen aan uw wensen en wij kunnen de Kowo producten ook leveren als
private label in een uitstraling die perfect aansluit bij de al bestaande private label producten.
Kowo, kwaliteit voor vakwerk!

Voor meer informatie omtrent product- en veiligheidsbladen en extra afbeeldingen, verwijzen wij u naar
onze website: www.kohlerwoodcap.nl
Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen:
telefoon
: +31 (0)10-278 08 80
email		
: info@kohlerwoodcap.nl
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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PE-Celband
KOWO glasmontage set wit
Voor montage van dubbel glas 1,5-2 m²
Geschikt volgens de NPR 3577 norm
15 meter PE beglazingsband 9x4 mm
2 stuks beglazingsblokjes 100x26x3
2 stuks beglazingsblokjes 100x26x4
2 stuks beglazingsblokjes 100x26x5
2 stuks keggen 100x26x5/1
KOWO glasmontage set zwart
Voor montage van dubbel glas 1,5-2 m²
Geschikt volgens de NPR 3577 norm
15 meter PE beglazingsband 9x4 mm
2 stuks beglazingsblokjes 100x26x3
2 stuks beglazingsblokjes 100x26x4
2 stuks beglazingsblokjes 100x26x5
2 stuks keggen 100x26x5/1
KOWO beglazingsband PE 9x4 mm
wit/15 m (3 x 5 m)
PE celband zonder afdekfolie voor
beglazingstoepassingen. Dit PE band beschikt over
een krachtige lijmlaag en kleeft direct vanaf de rol.
15 meter PE beglazingsband 9x4 mm wit.
Voldoet aan NPR 3577 beglazingsnorm.
KOWO beglazingsband PE 9x4 mm
zwart/15 m (3 x 5 m)
PE celband zonder afdekfolie voor
beglazingstoepassingen. Dit PE band beschikt over
een krachtige lijmlaag en kleeft direct vanaf de rol.
15 meter PE beglazingsband 9x4 mm zwart.
Voldoet aan NPR 3577 beglazingsnorm.
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PE-Celband & montage- en roedentape
KOWO beglazingsband PE 9x3 mm of 9x4 mm
wit/100 meter (10 rollen van 10 meter)
PE celband zonder afdekfolie voor
beglazingstoepassingen. Dit PE band beschikt over
een krachtige lijmlaag en kleeft direct vanaf de rol.

KOWO beglazingsband PE 9x3 mm of 9x4 mm
zwart /100 meter (10 rollen van 10 meter)
PE celband zonder afdekfolie voor
beglazingstoepassingen. Dit PE band beschikt over
een krachtige lijmlaag en kleeft direct vanaf de rol.

KOWO montage- en roedentape 19x3 mm
Verkijgbaar in wit of zwart/50 meter
Professioneel dubbelzijdig klevend PE montage- en
kruisroedentape voor montage van kruisroeden
op glas en diverse montagetoepassingen. Hecht
uitstekend op glas, hout, staal, aluminium en diverse
kunststoffen.

KOWO montage- en roedentape 25x3 mm
Verkijgbaar in wit of zwart/50 meter
Professioneel dubbelzijdig klevend PE montage- en
kruisroedentape voor montage van kruisroeden
op glas en diverse montagetoepassingen. Hecht
uitstekend op glas, hout, staal, aluminium en diverse
kunststoffen.
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Montage- en spiegeltape & kroonband
Kowo montagetape 15x3 mm wit/rol 5 meter
Krachtige PE-montagetape voor duurzame hechting
op metaal, glas, kunststoffen en hout. De tape is
oplosmiddelvrij en heeft uitstekende verouderings
eigenschappen en is bestand tegen chemicaliën
en extreme weersinvloeden. Ook verkrijgbaar in de
kleur zwart.

Kowo spiegeltape 19x1,0 mm wit/ rol 5 meter
Kowo spiegeltape is een dubbelzijdig belijmde
montagetape met hoogwaardige belijming. De 125
SS-70 is door de lijmsoort speciaal geschikt voor
het ophangen van spiegels. De achterzijde van de
spiegel word niet aangetast.

Kowo kroonband 9x3 en 9x4 mm / 20 meter
Kowo kroonband is een hoogwaardig geschuimd
afdichtingsband van EPDM celrubber. Het band kan
worden gebruikt in een zeer divers
toepassingsgebied zoals houten kozijnen met
glaslatten, oud werk (mits sponning goed vlak en
vrij van kitresten) en fabrieksbeglazing. Verkrijgbaar
in de kleuren wit en zwart 4 rollen á 5 meter.
Kowo snelgrond
Kowo snelgrond is verkrijgbaar in emmers van 1 en 2,5 liter en is ideaal voor het
gronden van nieuw hout of bestaand hout wat kaal is gemaakt.
Zeer snelle droging en geschikt voor binnen en buiten. De Kowo snelgrond is
gemakkelijk te verwerken, heeft een uitstekende dekking en is makkelijk
schuurbaar.
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Beglazingsblokjes
KOWO beglazingsblokjes
assorti 22 mm x 1-5 mm
Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing.
Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen),
dus geen weekmakers!
Inhoud: 100 stuks.
20 stuks per maat.
KOWO beglazingsblokjes
breedte 22 mm x 3 - 4 - 5 + keg 5/1 mm
Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing.
Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen),
dus geen weekmakers!
Inhoud: 100 stuks.
25 stuks per maat.
KOWO beglazingsblokjes
assorti 24 mm x 1-5 mm
Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing.
Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen),
dus geen weekmakers!
Inhoud: 100 stuks.
20 stuks per maat.
KOWO beglazingsblokjes
breedte 24 mm x 3 - 4 - 5 + keg 8/4 mm
Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing.
Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen),
dus geen weekmakers!
Inhoud: 100 stuks.
25 stuks per maat.
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Beglazingsblokjes en wiggen
KOWO beglazingsblokjes
assorti 26 mm x 1-5 mm
Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing.
Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen),
dus geen weekmakers!
Inhoud: 100 stuks.
20 stuks per maat.
KOWO beglazingsblokjes
breedte 26 mm x 3 - 4 - 5 + keg 5/1 mm
Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing.
Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen),
dus geen weekmakers!
Inhoud: 100 stuks.
25 stuks per maat.
KOWO wiggen 58x30x7/2 mm
Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De
wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor
stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen
en andere constructies.
Inhoud:
50 stuks.
KOWO wiggen 80x22x8/2 mm
Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De
wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor
stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen
en andere constructies.
Inhoud:
50 stuks.

8

Beglazingsblokjes en wiggen
KOWO wiggen 80x22x16/4 mm
Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De
wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor
stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen
en andere constructies.
Inhoud:
50 stuks.
KOWO wiggen 80x22x24/8 mm
Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De
wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor
stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen
en andere constructies.
Inhoud:
50 stuks.
KOWO wiggen 58x30x20/15 mm
Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De
wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor
stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen
en andere constructies.
Inhoud:
50 stuks.
KOWO meubelwiggen afbreekbaar
Afbreekbare meubelwiggen die gemakkelijk op
maat af te breken zijn. Hiermee bepaal je zelf de
juiste dikte en lengte.
Inhoud:
25 stuks.
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Beglazingsblokjes en keggen
KOWO beglazingsblokjes 26x2 mm
Voor montage van beglazing en stellen van
kozijnen, raggels, kastjes, etc.
Inhoud:
25 stuks.

KOWO beglazingsblokjes 26x3 mm
Voor montage van beglazing en stellen van
kozijnen, raggels, kastjes, etc.
Inhoud:
25 stuks.

KOWO beglazingsblokjes 26x4 mm
Voor montage van beglazing en stellen van
kozijnen, raggels, kastjes, etc.
Inhoud:
25 stuks.

KOWO keggen 100x22x8/4 mm
Keggen zijn schuinaflopende blokjes voor het
stellen van ruiten, kozijnen, meubels en glas op een
schuine dorpel. Ook bruikbaar voor meerdere
stelwerkzaamheden.
Inhoud:
25 stuks.
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Keggen, neopreen ringen en meubelwiggen
KOWO keggen 100x26x5/1 mm
Keggen zijn schuinaflopende blokjes voor het
stellen van ruiten, kozijnen, meubels en glas op een
schuine dorpel. Ook bruikbaar voor meerdere
stelwerkzaamheden.
Inhoud:
25 stuks.
KOWO keggen 100x26x8/4 mm
Keggen zijn schuinaflopende blokjes voor het
stellen van ruiten, kozijnen, meubels en glas op een
schuine dorpel. Ook bruikbaar voor meerdere
stelwerkzaamheden.
Inhoud:
25 stuks.
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Montageklicks
KOWO montageklicks 60x30x2 mm
Montageklicks zijn erg handig door de in elkaar
vallende rillen. Hierdoor zijn de blokjes goed en
makkelijk te stapelen. Voor het stellen van ramen,
kozijnen, raggels, kastjes, etc.
Inhoud:
50 stuks.
KOWO montageklicks 60x30x3 mm
Montageklicks zijn erg handig door de in elkaar
vallende rillen. Hierdoor zijn de blokjes goed en
makkelijk te stapelen. Voor het stellen van ramen,
kozijnen, raggels, kastjes, etc.
Inhoud:
50 stuks.
KOWO montageklicks 60x30x4 mm
Montageklicks zijn erg handig door de in elkaar
vallende rillen. Hierdoor zijn de blokjes goed en
makkelijk te stapelen. Voor het stellen van ramen,
kozijnen, raggels, kastjes, etc.
Inhoud:
50 stuks.
KOWO montageklicks 60x30x5 mm
Montageklicks zijn erg handig door de in elkaar
vallende rillen. Hierdoor zijn de blokjes goed en
makkelijk te stapelen. Voor het stellen van ramen,
kozijnen, raggels, kastjes, etc.
Inhoud:
50 stuks.
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Montagepads en neopreen ringen
KOWO montagepads Ø 25x5 mm
Dubbelzijdig klevende montagepads voor het
monteren van neuslatten op de onderdorpel.
Inhoud:
25 en 200 stuks.

KOWO neuslat neopreen ringen
Voor montage van neuslatten. Geschikt volgens de
NPR 3577 norm neuslat ringen, eenzijdig belijmd,
ø22x5 mm, schroefgat ø10 mm.
Inhoud:
25 en 100 stuks.

Kunststof neuslat blokjes
Spijkerbare neuslat blokjes met schroefgat. Speciaal
voor de plaatsing onder neuslatten. Het schroefgat
maakt het mogelijk om het blokje zowel te spijkeren
als te schroeven.
Inhoud:
100 stuks.
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Gereedschap
KOWO leren afsteekmes 80 mm
Solide afsteekmes voorzien van een leren
handvat met motief. Geschikt voor bijvoorbeeld
het loswrikken van glaslatten.
Blad breedte 80 mm

KOWO uithakmes blauw handvat
Stalen uithakmes voor het verwijderen van oude
kit en stopverf uit de sponning. Vervaardigd uit
één stuk staal.
Lemmetlengte 95 mm

KOWO glaslepel met kunststof kop
Ronde houten steel met kunststof kop, voor
plaatsing van glas in de sponning. De lepel is
geribd, zodat het glas niet afschuift.

KOWO glaslepel kunststof
Volledig uit kunststof vervaardigde glaslepel, voor
plaatsing van glas in de sponning. De lepel bestaat
uit één deel en de kop is voorzien van
ribbels.
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Gereedschap
Woodcap Multitool RVS softgrip
Stevige en robuuste multifunctionele multitool
voor diverse toepassingen rondom glas.
Divers te gebruiken, voor o.a. het lichten van
glaslatten en bijvoorbeeld het lossnijden van
oude kitresten. De tool beschikt over een sterk
en ergonomisch handvat.
KOWO afwerkspatels gestoomd beukenhout
Houten afwerkspatels voor afmessen van
kitvoegen. Met de spatels kunnen bijv. kitvoegen
strak en constant worden afgemest.
De houten afwerkspatels zijn los of als set
verkrijgbaar in de maten 6,8,10,15,20,25,30,35,40
mm
Köhler aluminium glaszuiger
Geschikt voor het dragen van grote
plaatoppervlakken, zoals glas, deuren en vensters.
Verkrijgbaar in 3 varianten. enkel, dubbel en triple
naps. Draagvermogen: 30 kg, 65 kg & 100 kg.

Glaszuiger Sure-Grip - 8
De S338 Sure-Grip – 8 is een voordelige glaszuiger
die volledig uit kunststof is vervaardigd.
De pompzuiger en soft-grip maken de Sure-Grip tot
een prettige hulp bij het plaatsen en vervoeren van
glas.
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Spijkers en neuslatschroeven
KOWO DA spijkers 38m RVS/1000 stuks
Voor montage van glaslatten.
10 stuks strips à 100 spijkers

Woodies glaslatschroeven
Voor montage van glaslatten.
Geschikt volgens de NPR 3577 norm
Verkrijgbaar in de maten:
Verzinkt: 3,5x30/18T-10, 3,5x40/26T-10, 3,5x50/30T-10,
RVS: 3,5x40/26T-10. Verpakking: 200 stuks
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Glaslatten
Voor elke klus de juiste glaslat! Köhlerwoodcap heeft een ruim assortiment glaslatten van A-kwaliteit. Meranti
glaslatten in verschillende categorieën zoals opdeklatten, ventilatielatten, neuslatten en brandvertragende latten.
Al onze glaslatten zijn 2 x gegrond en voorzien van KOMO gekeurde verf. De glaslatten van Köhlerwoodcap staan
bekend om hun sterkte, lange levensduur en onderhoudsvrijheid.

Concept glaslat A4
17x28 mm
Lengte 3,00 meter Meranti
Voorzien van EAN code
80 μm
RAL 1013

Concept glaslat C1
17x19 mm
Lengte 3,00 meter Meranti
Voorzien van EAN code
80 μm
RAL 1013

Concept glaslat D1
17x15 mm
Lengte 3,00 meter Meranti
Voorzien van EAN code
80 μm
RAL 1013

Concept glaslat E1
17x15 mm
Sponning 3x4 mm
Lengte 3,00 meter Meranti
Voorzien van EAN code
80 μm
RAL 1013
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Glaslatten
Concept glaslat FR1
17x17 mm
Lengte 3,00 meter Meranti
Voorzien van EAN code
80 μm
RAL 1013

Concept glaslat FR2
17x20 mm
Lengte 3,00 meter Meranti
Voorzien van EAN code
80 μm
RAL 1013

Concept glaslat FR5
25x25 mm brandvertragend
Lengte 3,00 meter Meranti
Voorzien van EAN code
80 μm
RAL 1013

Concept glaslat L2
21x25 mm
Lengte 3,00 meter Meranti
Voorzien van EAN code
80 μm
RAL 1013
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Glaslatten
Concept glaslat Z9
9x32 mm
Lengte 3,00 meter Meranti
Voorzien van EAN code
80 μm
RAL 1013

Concept glaslat Z12
12x32 mm
Lengte 3,00 meter Meranti
Voorzien van EAN code
80 μm
RAL 1013

Concept glaslat NL20 tot en met NL50
Lengte 3,00 meter Meranti
Voorzien van EAN code
80 μm
RAL 1013

Glasreiniger
KOWO glasreiniger
Geschikt voor het reinigen van spiegels, ramen, autoruiten en tegels.
Verwijdert snel en gemakkelijk vuilaanslag.
Inhoud 400 ml.
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AWX neuslatten
®

Wat zijn AWX® neuslatten?
De KOWO AWX® neuslatten zijn vervaardigd uit de innovatieve Tricoya houtvezel, een hoogwaardiger alternatief
voor de traditionele hardhouten neuslat. AWX® staat voor All Weather eXtreme en zorgt voor een extreem lange
levensduur, dimensionale stabiliteit en betrouwbare buitenduurzaamheid.
Toepassing van de AWX® neuslat scheelt u tijd en geld. Door het aanbrengen van AWX® neuslatten blijven de
onderliggende kozijndelen optimaal beschermd, en door gebruik van Kowo montagepads ontstaat er een blijvende
ventilatie tussen neuslat en kozijn.
Gezamenlijk zorgt dit voor een droog kozijn en krijgen scheuren en houtrot geen kans, wat toekomstige (dure)
reparaties voorkomt. Door de eigenschappen van Tricoya zoals zeer geringe krimp en zwelling, ongevoelig voor
insecten en schimmels worden toekomstige reparatiekosten tot een minimum beperkt. Dankzij de dimensionale
stabiliteit worden aangebrachte verflagen veel minder belast en zijn deze minder snel toe aan een
onderhoudsschilderbeurt dan normale Meranti glaslatten.
Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 1.
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd.
Heeft milieucertificaat FSC® mix 70%.
Toepasbaar in veel door C2C geïnspireerde projecten.
Uitstekend bestand tegen houtrotschimmels en daardoor probleemloos toepasbaar binnen een garantieperiode
van minimaal 15 jaar volgens de BRL5026.
De neuslatten reageren nauwelijks met vocht, daardoor hoge dimensionale stabiliteit.
Langere levensduur van aangebrachte verfsystemen, bespaart aanzienlijk op onderhoudskosten.
Luxe uitstraling van hout maar met minimaal onderhoud.
Zeer eenvoudige bewerking, net als hout.
Perfect om af te werken met verf of beplakken met folie.
Af te voeren als bouwhout.

Wat is acetyleren van hout?
Voeg azijn toe aan zachthout en het verandert in hardhout. Dit voorkomt dat de celwanden in het hout water kunnen
opnemen. De chemie achter ‘het verandert in’ is een beetje complex en de azijn is azijnzuuranhydride. Maar het principe
is er. De vloeistof gaat overigens weer uit het hout en wordt gerecycled tot azijn voor de voedingsindustrie.
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Milieuvoordelen
Het is milieuvriendelijker om duurzaam geproduceerd Tricoya te gebruiken dan hardhout, kunststof en aluminium.
De AWX® neuslatten (die niet alleen een kleinere ecologische voetafdruk hebben), helpen zelfs CO₂ tijdens hun
levenscyclus te reduceren.
Het basismateriaal van de AWX® neuslatten wordt namelijk vervaardigd uit duurzaam geproduceerd, snelgroeiende
en dus overvloedig beschikbare gecertificeerde houtsoorten zoals Europees Radiata pine. Hierdoor bieden de AWX®
neuslatten overtuigende milieuvoordelen ten opzichte van schaars langzaam groeiend hardhout, hout behandeld met
giftige chemicaliën en niet-hernieuwbare koolstofintensieve materialen zoals kunststoffen, staal en beton.
De milieucertificaten welke zijn toegekend aan Tricoya geven de garantie dat ons product echt duurzaam is. In de VS
en het VK tonen zowel FSC®- als Cradle to Cradle ™ Gold-certificeringen (EPA Recommended Private Sector Standards
/ Ecolabels) de uitzonderlijke milieuvriendelijkheid aan.
Montage en verwerking
De AWX®neuslatten zijn perfect om te bewerken. Het oppervlak is standaard behandeld met een industrieel
aangebracht watergedragen verfsysteem van 80 μm en kan na licht opschuren en ontvetten perfect worden voorzien
van een verder afwerksysteem.
In combinatie met de Kowo montagepads en glasmontage producten bent u altijd verzekerd van de juiste materialen
die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en probleemloos passen binnen een garantieperiode van 15 jaar volgens
BRL5026.

NL20

NL80
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AWX neuslatten
®

De KOWO AWX® neuslatten zijn vervaardigd uit de innovatieve Tricoya houtvezel, een hoogwaardiger alternatief
voor de traditionele hardhouten neuslat. AWX® staat voor All Weather eXtreme en zorgt voor een extreem lange
levensduur, dimensionale stabiliteit en betrouwbare buitenduurzaamheid.

AWX® neuslat NL20
18x34 mm
Eenvoudig te verwerken en bewerken
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd
Lengte: 2,44 of 4,88 meter
Voorzien van EAN code

AWX® neuslat NL25
18x39 mm
Verlengt de levensduur van uw schilderwerk
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd
Lengte: 2,44 of 4,88 meter
Voorzien van EAN code

AWX® neuslat NL30
18x45 mm
Verlengt de levensduur van uw schilderwerk
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd
Lengte: 2,44 of 4,88 meter
Voorzien van EAN code

AWX® neuslat NL35
18x49 mm
Eenvoudig te verwerken en bewerken
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd
Lengte: 2,44 of 4,88 meter
Voorzien van EAN code
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AWX neuslatten
®

AWX® neuslat NL40
18x54 mm
Verlengt de levensduur van uw schilderwerk
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd
Lengte: 2,44 of 4,88 meter
Voorzien van EAN code

AWX® neuslat NL45
18x59 mm
Eenvoudig te verwerken en bewerken
Verlengt de levensduur van uw schilderwerk
Lengte: 2,44 of 4,88 meter
Voorzien van EAN code

AWX® neuslat NL55
18x64 mm
Eenvoudig te verwerken en bewerken
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd
Lengte: 2,44 of 4,88 meter
Voorzien van EAN code

AWX® neuslat NL60 t/m NL80
Verlengt de levensduur van uw schilderwerk
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd
Lengte: 2,44 of 4,88 meter
Voorzien van EAN code
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IN 3 STAPPEN

JE EIGEN PRIVATE LABEL
STAP 1
Kies je producten
Over de verpakking hoef je niet na te denken.

STAP 2
Kies een label
Bepaal of wij je sticker maken of dat je zelf een label aanlevert.

STAP 3
Wij doen de rest
Nadat je sticker klaar is en wij deze hebben
ontvangen doen wij de rest en kan je snel
beschikken over je eigen label in
beglazingsmaterialen.
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Let op! Voor een private label geldt een minimale afname per soort product.
Vraag naar de voorwaarden. In overleg kunnen wij ook een assortiment samenstellen
op basis van het standaard KOWO concept.

WAT KUNT U NOG MEER
AANPASSEN BIJ EEN PRIVATE LABEL
Optioneel
Er is heel veel mogelijk bij het ontwikkelen van een
private label. Denk hierbij aan onderstaande
mogelijkheden.

Kies de belijming
Kies de belijming die het best bij uw product past. Zo
kunt u kiezen voor UV-Acrylaat of hot-melt belijming.

Kies de afwerking
U kunt zelf kiezen wat u wilt aanpassen. Zo kunt u
kiezen op welke plekken uw logo terug moet komen.
Denk bijvoorbeeld aan de binnenring van het
product of de verpakking.

Uw eigen private label
U biedt het product nu aan onder een private label. Dit
betekent dat het product naar uw huisstijl en wens is
aangepast.
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Stelling is naar eigen wens in te richten, zowel grote als kleine stellingen beschikbaar.
Stelling is ook mogelijk i.c.m glaslatten.
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SAMENGEVAT:

Verpakking 100% vrij van plastic

Hersluitbaar & recyclebaar

Duidelijke productomschrijving en voorzien
van een barcode
Duidelijk zichtbare productinhoud en kleur

Heeft u vragen? Stel ze dan gerust!
Adres: Bovendijk 196, 3045 PD Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10 - 27 80 880
E-mail: info@kohlerwoodcap.nl
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KOWO® is een merk van Köhlerwoodcap.
Köhlerwoodcap • Bovendijk 196 3045 PD Rotterdam • 010-278 0880 • info@kohlerwoodcap.nl

