
   

 

Monotuben  
– Tube og kapsel i samme materiale 

Monotube er et udtryk for, at vi har brugt én type plast til både tube og kapsel. Det 

øger sandsynligheden for bedre sortering på de danske affaldsstationer – En fordel 

for dig og miljøet.  

Når design giver mening 

Monotubens design gør det nemt at håndtere fyldning og forsegling. Selve tuben og kapslen 

kommer som én enhed. Tuben fyldes fra bunden, og lukkes med en forseglingsmaskine. Når 

indholdet skal bruges, vrides kapslen af tuben, vendes om, og skrues tilbage på. Det giver både 

dig og dine kunder en sikkerhed for, at produktet er helt og aldeles urørt, når de begynder at bruge 

af det, fordi kapslen fungerer som en forsegling. Det betyder også, at vi med monotuben sparer 

materiale i forhold til den konventionelle tube med forsegling. 

Fordele ved monotuben i PE Plast 

Polyethylen, også kaldet PE er et let, sejt og fleksibelt materiale, og er derfor det ideelle valg til 

brug ved produktion af tuber til cremer.  

Der er en række fordele ved at producere emballage i monoplast og mange fordele ved at vælge 

netop monotuben hos os. 

 

✓ Genanvendelse bliver lettere, og andelen af materiale der kan genbruges større. 

✓ MOQ på tuben er meget lille (1000 stk.) 

✓ Nemme at håndtere (du kan selv fylde og forsegle tuben)  

✓ Kapslen fungerer som forsegling af tuben, indtil den brydes.  

✓ Du skal kun købe et varenr.  

✓ Tuben fås i to størrelser (15ml og 30ml) 

✓ Tuben er 100% genanvendelig  

 

 



   

Fakta om Monotuberne   

Diameter (mm) 19 30 

Dosering Multi/single Multi/single 

Volume (ml) 5-15 30-50 

Materiale 100% PE 100% PE 

Fordele Genluk 

Fuld forsegling 

Genluk 

Fuld forsegling 

Print Det er muligt at få tryk på 

tuben. Spørg Grathwol for 

yderligere information. 

Det er muligt at få tryk på 

tuben. Spørg Grathwol for 

yderligere information. 

Farve Hvid Hvid 

MOQ  1000 1000 

 

Du kan få tryk på tuben ved en MOQ på kun 5000 stk. 

Drømmer du om dit helt eget unikke udtryk, som støtter op om dit brand, og gør dine produkter 

letgenkendelige for dine kunder, så skal du have produceret din helt personlige tube. Det er muligt 

ved en MOQ på kun 5000 stk. at få produceret en batch af tuben i en valgfri RAL farve, med et tryk 

i dit design. Skriv til Grathwols kundeservice så udregner vi et tilbud til dig, som opfylder dine 

ønsker. 

Hvordan fylder jeg monotuben?  

Det er nemt at fylde og forsegle monotuben selv. Vi sørger for, at du får nøjagtig den tube i den 

farve, og med det tryk du ønsker. Herfra har vi mulighed for at henvise dig til et firma, der sælger 

maskiner til lukning af tuber. Sådan en maskine behøver ikke at være meget større end en stor 

lamineringsmaskine, og skal blot have adgang til strøm. 

Det lyder meget spændende, kan jeg få en prøve? 

Ja, naturligvis. Send en mail til vores kundeservice på info@grathwol.dk eller ring på 4344 1314. 

Vores kundeservice sidder klar til at hjælpe dig. 
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