
De nieuwe magnetische kaarthoezen zijn er! 
Grijze COROPAC in alle kleuren 

U heeft het goed gelezen, grijs in alle kleuren. Maar wat hiermee bedoelt? 

 

Allereerst heeft MMS Magneetservice besloten om zijn beige magneethoezen te 
veranderen in een andere kleur, nl. grijs. Hierdoor zien de magnetische kaarthoezen er 
direct een stuk moderner uit! 

 

De tweede wijziging aan de magneethoezen van MMS, die hun waarde op lange 
termijn hebben bewezen, is een extra zichtvenster in het bovenste gedeelte van de 
hoes. Hierin kunnen papieretiketten worden aangebracht, die verkrijgbaar zijn in de 
kleuren  groen, blauw, rood, oranje, geel en wit.  

 

Het beste aan de etiketten is dat ze kunnen worden aangepast om de hoezen op een 
opvallende manier te identificeren. Bijvoorbeeld per week, dag, werkgebied of urgentie. 
Het doel van de hoezen is dus op het eerste gezicht zichtbaar. Dit zorgt dus absoluut 
voor een meerwaarde!  

 

Wist u dat MMS haar klanten een gratis Labeldesigner programma aanbiedt op haar 
website? Dit maakt het heel eenvoudig om de papieretiketten naar wens, netjes en 
professioneel af te drukken. De etiketten worden geleverd op A4-vellen en kunnen, na 
met uw eigen printer te zijn bedrukt, gewoon in voorgeperforeerd formaat worden 
afgescheurd en in het venster worden geschoven.  

 

De nieuwe magneethozen zijn in de formaten: A6, A5, A4 en A3, liggend of staand, met 
magneetband of met sterke Neodym-magneten leverbaar.  

 

De magneethoezen zorgen voor een duidelijk overzicht in een magazijn of 
productieruimte. 



 

Aangezien MMS zijn eigen productie heeft, zijn de prijzen vrij stabiel gebleven. Sterker 
nog, tot 15.12.2018 is er een aanbieding van 10% op de nieuwe kaarthoezen en wordt 
er een verpakking van gekleurde papieretiketten gratis bij iedere bestelling 
meegeleverd. 

 

MMS in Lisse werd eind jaren zestig opgericht en ontwikkelde zich snel tot dé specialist in magnetische coderingssystemen. 
Met vestigingen in Duitsland en Frankrijk hebben alle 3 bedrijven zich tot taak gesteld met de beste magneetmaterialen, de 
juiste  magnetisering en de voordeligste verwerking, optimale en innovatieve oplossingen voor hun klanten te vinden. 

Het reeds 40-jarige bestaan van de firma geeft het succes van MMS aan. 
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