A UNIQUE PACKING CONCEPT WITH A STORY

RED CROCO

RED CROCO
EEN UNIEK VERPAKKINGS CONCEPT MET EEN VERHAAL

Pendels & hangers
Wichelroedes

Pendulums & pendants

Dowsing rods

Edelsteen schedels

A very unique concept in packing & presentation.
Supporting complete families with this concept.
Made from ECO friendly handmade strong paper.

Gemstone skulls

Massage griffels
Massage wands

Edelsteen harten
Gemstone hearts

Edelsteen engelen
Gemstone angels

A UNIQUE PACKING CONCEPT WITH A STORY

RED CROCO
A very unique concept in packing & presentation.
Supporting complete families with this concept.
Made from ECO friendly handmade strong paper.

Red crocoboxes
We hebben ze bij Timmersgems al heel lang in het assortiment en in het begin
werden ze gemaakt van echt leer met een print van krokodillenleer. Tegenwoordig zijn de verpakkingen gemaakt van ECO papier en is het nog steeds
compleet handwerk. Daarom is geen een doosje hetzelfde. De verpakkingen en
de producten die erin zitten worden vervaardigd in India. Een aantal families
maakt daar al vele jaren voor ons deze verpakkingen en voorziet hiermee in het
complete onderhoud voor enkele generaties familie die er een goede boterham
aan overhouden. Tevens kunnen de kinderen naar school en dat is in dit arme
deel van India al heel wat. Het assortiment bestaat uit onder meer 1. Hanger en

pendels 2. Massage griffels 3. Wichelroedes 4. Band ringen 5. Engelen van edelsteen 6. Schedels van edelsteen van zowel draken als andere soorten. 7. Edelsteen harten en de overbekende partnerharten 8. Donuts enz. enz. De verpakking
zorgt voor een uitermate goede presentatie van het artikel en draagt bij aan de
natuurlijke uitstraling van het product. De red-crocoboxes zijn een bijzonder
geliefd item om cadeau te geven en vallen in hoge mate op. Veel van de artikelen
hebben een mooie ingedrukte tekst waardoor ze nog meer uniek zijn en opvallen tussen andere artikelen.
Red crocoboxes
We have had them at Timmersgems for a long time in the assortment and at the
beginning they were made of genuine leather with a crocodile leather print.
Nowadays, the packaging is made of ECO paper and is still complete craftsmanship. Therefore, no box is the same. The packaging and products contained
therein are manufactured in India. A number of families have been making
these packages for many years now, providing complete family maintenance for
a couple of generations of family who have a good living. Also, the children can
go to school and that is a lot in this poor part of India. The range includes 1.
pendulums and pendants 2. Massage wands 3. Dowsing rods 4. Gemstone rings
5. Angels of precious stones 6. Skulls of precious stones of both dragons and
other species. 7. Gemstone hearts and the famous partner hearts 8. Donuts etc.
etc. The packaging ensures a very good presentation of the article and contributes to the natural appearance of the product. The red crocoboxes are a very
popular item to give as a gift and are highly appreciated. Many of the articles
have a beautiful printed text, making them even more unique and striking
between other items.
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