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FLO-PAK Green
Wykonany w 100%

z polistyrenuz recyklingu,
w 100% biodegradowalny.

FOLIA DO PRODUKCJI 
WYPEŁNIACZY DO SYSTEMU 

NEW AIR
Wykonana z materiałów

pochodzących z recyklingu.
W 100% nadająca się do recyklingu.

PAPIER RAJAKRAFT
Biodegradowalny, nadający się 
do recyklingu lub pochodzący 
z recyklingu. Masa z papieru 

niebielonego.

TEKTURA FALISTA
Tektura w 100% nadająca się do 

recyklingu lub pochodząca
z recyklingu.

KĄTOWNIKI
TEKTUROWE

W 100% nadające się do
recyklingu, wyprodukowane

w 100% z makulatury.

PAPIER DO PRODUKCJI 
WYPEŁNIACZY DO SYS-
TEMÓW FILLPAK® TT I 

PADPAK®

Biodegradowalny, nadający się do 
kompostowania i recyklingu.

Wiele rozwiązań wydajnych i przyjaznych dla środowiska do 
produkcji wypełniaczy i ochrony Twoich produktów.

Redukcja kosztów oraz oszczędność 
czasu i przestrzeni.

Jak wybrać folie bąbelkową: 
Kształt (ostre krawędzie lub płaskie powierzchnie) 
i delikatność produktu pozwalają określić średnicę 
zalecanej folii bąbelkowej.
Jakość folii (grubość w mikronach) należy dostosować 
do wagi produktu. Jeśli produkt jest ciężki, należy 
wybrać grubszą folię!

ø 10 mm i ø 12 mm
Do owijania i wysyłki produktów lekkich  - jakość 50 mikronów.

Do owijania i wysyłki każdego rodzaju produktów - jakość standardowa 80 
mikronów.

Do owijania i wysyłki produktów delikatnych, ciężkich lub z ostrymi 
krawędziami - jakość przemysłowa 100 mikronów.

ø 30 mm
Do wypełniania luk w kartonach, owijania i pakowania produktów delikatnych i 
bardzo ciężkich - jakość bardzo wysoka ochrona 70 mikronów.

Jak wybrać piankę? 
Delikatność i rodzaj powierzchni produktu pozwalają określić grubość zalecanej pianki. 
Jeśli produkt jest nieodporny na zarysowania, zalecamy wybór piaski o grubości 1 lub 2 
mm. Jeśli produkt jest nieodporny na zarysowania i uderzenia, polecamy wybór piaski o 
grubości 4 mm.

Folia bąbelkowa 
najlepszej jakości dla 

Twoich produktów!
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PADPAK  COMPACT 
DO PRODUKCJI WYPEŁNIACZY

PAPIEROWYCH,
W WERSJI KOMPAKTOWEJ

Dzięki urządzeniu do nacinania
kartonów zużyte kartony można

zastosować do wypełniania
pustych przestrzeni

Wypełniacze przyjazne środowisku!

Wybierz wypełnienie dostosowane
do Twoich potrzeb!Poradnik produktowy

WYPEŁNIACZE I OCHRONA
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Wypełniacze – Folia z bąblami o dużej średnicy – Poduszka powietrzna

DO OCHRONY DELIKATNYCH POWIERZCHNI I DŁUGICH PRZEDMIOTÓW

DO OCHRONY KRAWĘDZI I ROGÓW

DO ROZDZIELANIA I OCHRONY PRODUKTÓW

DO OWIJANIA PRODUKTÓW I ABSORBOWANIA WSTRZĄSÓW

SAMODZIELNIE PRODUKUJ WYPEŁNIACZE, ABY OSZDZĘDZIĆ MIEJSCE 
I ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ

Folia bąbelkowa – Woreczki bąbelkowe

DO WYPEŁNIANIA PRODUKTÓW I PUSTYCH PRZESTRZENI W 
KARTONACH

 
 
Papier krepowany – Pianka i woreczki z pianki – Rękawy siatkowe

 

 
Papier pakowy - Tektura falista

DO PAKOWANIA I OCHRONY
PRODUKTÓW

Folia i woreczki antystatyczne –Wermikulit - Papier pakowy
antykorozyjny i smołowany – Saszetki pochłaniające wilgoć

OCHRONA PRZEMYSŁOWA I ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ

 
 
Profile i narożniki piankowe i tekturowe

Systemy do wytwarzania wypełniaczy papierowychi powietrznych –
System Instapacker i poduszki piankowe Instapak Quick RT

 

Folia bąbelkowa z perforacją - Arkusze piankowe 
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Wybierz wypełnienie dostosowane
do Twoich potrzeb!Poradnik produktowy

WYPEŁNIACZE I OCHRONA


