
Bronwater 
Flesjes met uw eigen etiket

Water Concepts is al meer dan vijftien jaar actief op het gebied van private 
label bronwaters en dranken. We vertegenwoordigen meerdere producenten 
van frisdranken en mineraalwaters exclusief voor de Benelux.

U kunt bij ons rekenen op kwalitatief 
hoogwaardige oplossingen voor al uw 
Private Label dranken, een grote mate 
van flexibiliteit en uiteraard strenge 
productie controle zodat we altijd blijven 
voldoen aan alle kwaliteitseisen.

U zoekt naar een uniek cadeau voor in een geschenkpakket, 
een giveaway voor een beurs of andere promotiemiddelen of 
premium? Kijkt u eens naar onze flessen bronwater, nu ook 
leverbaar in een unieke duurzame aluminium fles of naar 
ons geheel nieuwe assortiment alcoholvrije wijnen, een snel 
groeiend segment! 

Ons water is afkomstig uit het dunbevolkte Midden-Wales, waar het 

direct aan de bron wordt afgevuld. Het water wordt natuurlijk gefilterd door

kalksteen, waardoor het heerlijk zuiver smaakt en rijk is aan calcium.

Gepersonaliseerde glazen flessen bronwater 

Lekker fris bronwater, plat of bruisend, er is niemand die daar nee tegen zegt. 

De 75 cl. flessen kunnen worden gepersonaliseerd met etiketten op de 
voor- en achterzijde en er is ruime keuze uit verschillende kleuren dop. 
oor ieder pakket een passende fles! 

Gepersonaliseerde flessen bronwater zijn al leverbaar vanaf 252 stuks.

Ook kleine 33 cl. flesjes  bronwater 
behoren tot de mogelijkheden

Door de mogelijkheden tot personalisatie 
en het kleine formaat past dit flesje 
in ieder cadeau-pakket! 

https://www.waterconcepts.nl/private-label-frisdrank_1.html


Ons water is afkomstig uit het dunbevolkte 

Midden-Wales, waar het direct aan de bron 

wordt afgevuld. Het water wordt natuurlijk 

gefilterd door kalksteen, waardoor het 

heerlijk zuiver smaakt en rijk is aan calcium.

Aluminium drinkfles 
Duurzaam verpakt water

Bronwater in een fles van 
gerecycled aluminium
Is de fles leeg, dan blijft deze gewoon 
bruikbaar als hervulbare drinkfles. 

Deze fles van gerecycled aluminium
heeft een 95% lagere CO2 voetafdruk
 dan gewone aluminium flessen. 

De 500 ml. flessen worden gepersona-
liseerd dmv een transparant etiket en 
zijn al leverbaar vanaf 108 stuks.

RE:WATER, bronwater uit Engeland 
in de hervulbare fles van gerecycled aluminium. 
Leverbaar in de witte fles met plat water of de 
blauwe met bruisend water. 

Bekijk hier de brochure!

Beursaanbieding
Nu ter introductie bieden we u deze flessen aan 
met 10% korting op de toch al aantrekkelijke prijs. 
Interesse? Neem dan gerust contact met ons op. 

RE:WATER is al leverbaar vanaf 108 stuks.



Spirits en Likeuren 
Met eigen label

Veel mogelijkheden met onze 
private label spirits en likeuren

Bij een gezellige borrel onmisbaar! 
Beerenburg, jenever en andere spirits 
van hoge kwaliteit voorzien wij van 
een eigen etiket.

Wat verpakking betreft is er veel 
mogelijk, dit kan standaard een leuke 
wijnkist zijn maar ook maatwerk is 
mogelijk. 

Informeer naar de mogelijkheden 
van personaliseren van het etiket, 
de soort drank en de verpakking.



Vruchtensappen
Flesjes met uw eigen etiket

Flesjes sinaasappelsap met gepersonaliseerd etiket

Dit puur natuurlijke sap wordt geperst uit de lekkerste soorten 
sinaasappels. Door pasteurisatie wordt het sap, zonder 
toevoegingen, houdbaar gemaakt. Zo blijft het natuurlijke 
aroma behouden. 

De 25 cl. glazen flesjes sinaasappelsap zijn al leverbaar 
vanaf 252 stuks.

Kersensap op ambachtelijke wijze vers geperst

Dit puur natuurlijk sap wordt geperst uit wel de lekkerste appels 
en kersen.  Door te pasteuriseren (verhitten tot 85°C) is het sap, 
zonder toevoeging van conserveringsmiddelen, suiker of andere 
stoffen, 1 jaar houdbaar. Zo blijft het natuurlijke aroma behouden.

Flesjes Appel-kersensap met uw eigen etiket zijn al leverbaar 
vanaf  252 stuks. 

Puur sap van vers geperste appels

Dit puur sap wordt samengesteld uit de lekkerste soorten appels. 
Door te pasteuriseren (verhitten tot 85°C) is het sap, zonder 
toevoeging van conserveringen, suiker of andere stoffen, 1 jaar 
houdbaar. Zo blijft het natuurlijke aroma behouden. 

Flesjes appelsap met uw eigen etiket zijn al leverbaar 
vanaf 252 stuks. 



Alcoholvrije rode wijn - Cabernet Sauvignon 

Deze alcoholvrije Cabernet Sauvignon is al leverbaar
vanaf 120 flessen, uiteraard voorzien van uw eigen etiket. 

Ook leverbaar als klein 25 cl. flesje.

Mousserende wijnen
Flessen met uw eigen etiket

Secco Vino Frizzante, 
alcoholvrije mousserende wijn, heerlijke wijn met een 
authentieke smaak maar dan zonder de alcohol. 

Secco Vino Frizzante is al leverbaar vanaf 120 flessen, 
uiteraard voorzien van uw eigen etiket.

Leverbaar zijn flessen van 75 cl en 25 cl. 

Deze alcoholvrije Cuvée witte wijn heeft alle deugden 
van Sekt en is een genot om te drinken, zonder de alcohol 
is hij voor iedereen geschikt en past bij elke gelegenheid. 

Deze alcoholvrije bubbels zijn al leverbaar vanaf 
120 flessen, uiteraard voorzien van uw eigen etiket.  

Alcoholvrije Chardonnay, witte wijn 
met authentieke Chardonnay smaak

Onze Chardonnay is uitermate vineus en garandeerd 
zo authentiek drinkgenot, maar dan zonder alcohol.

De alcoholvrije Chardonnay is reeds leverbaar vanaf 
120 flessen, uiteraard voorzien van uw eigen etiket. 
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