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Perfect Protective Packaging
AIRplus® -tuotteiden edut
suojapakkauksille:

▪ Luotettava: itse valmistettujen kalvojen laatu pysyy aina samana
▪ Monipuolinen: eri tarkoituksiin soveltuvat ilmatyynytyypit
▪ Taloudellinen: vähäinen raaka-aineen tarve monikerroksisen  
   koekstruusion ansiosta
▪ Kestävä: erinomaiset mekaaniset ominaisuudet

AIRplus® -konetyypit
Toimintaprofiili: nopea, pienikokoinen ja aina käyttövalmiina

AIRplus® Void -ilmatyynyt - 
Tehokas tyhjän tilan täyteaine
AIRplus® Void -ilmatyynyt sopivat erinomai-
sesti tyhjien tilojen täyttämiseen nopeasti ja 
taloudellisesti. Näin suojapakkauksella
suojatut tavarat pysyvät ulkopakkauksen 
sisällä paikallaan eivätkä pääse liikkumaan 
edestakaisin. Tämä ilmatyynytyyppi on täyde-
llinen ratkaisu esim. esipakatuille tuotteille ja 
esineille, jotka eivät ole helposti tai lainkaan 
särkyviä.

Integration for high performance at every workstation.

▪ Ympäristöystävällinen: AIRplus®-kalvotyypit voidaan kierrättää ja  
   kompostoida DIN Certco EN 13432 -standardin mukaisesti.
▪ Säästää tilaa: on-demand-järjestelmä pieniin varastotiloihin
▪ Integroitava: pienikokoiset, käyttäjäystävälliset laitteet
   erilaisiin pakkauspistejärjestelmiin
▪ Helppo hävittää: yksi viilto riittää, jäljelle jää vain tyhjä kalvo

AIRplus® Cushion -ilmatyynyt -
Monipuolinen ratkaisu
AIRplus® Cushion -ilmatyynyt ovat täydellinen 
ratkaisu tuotteiden käärimiseen. Ketjuosiot 
voidaan jakaa rei‘itteen kohdalta halutun 
pituisiksi. Mitä pienempi tai särmikkäämpi
esine, sitä joustavampia pehmusteita tarvitaan. 
Sen vuoksi ketju voidaan jakaa kaksi, neljä tai 
16 ilmatyynyä käsittäviin osiin.

AIRplus® Bubble -ilmatyynyt -
Tehokkaampi kääre
Kun käärit helposti särkyvät tuotteet AIRplus® 
Bubble -ilmatyynyihin, suojelet niitä parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tuotteen ympärillä 
oleva pehmuste estää sen naarmuuntumisen. 
On-Demand-ratkaisu on tehokas vaihtoehto 
tavanomaiselle ilmatyynykalvolle. Ei enää 
hankalaa käsittelyä pakkauspaikalla: AIRplus® 

Bubble suojaa tuotteen yhdellä
napinpainalluksella. „Smart Tear Off“ 
-laaturei‘itteen ansiosta osien irrottaminen 
toisistaan on nopeaa, eikä perforoitua
kohtaa tarvitse etsiä.

     ▪ Täyttö                        ▪ Kiinnitys                    ▪ Pehmustus

                     ▪ Pehmustus

AIRplus® GTI XL         AIRplus® Mini
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PAPERplus® - paperipehmusteet
Laaja valikoima: monenlaiset 
yksilölliset ratkaisut

▪ Ensiluokkainen: erinomainen iskunvaimennusvaikutus ja puristuslujuus
▪ Tehokas: rypistystekniikka materiaalin maksimaaliseksi hyödyntämiseksi
▪ Luotettava: hyvä saatavuus toimivaksi osoitetun teknologian ansiosta

PAPERplus® -konejärjestelmät
▪ Perinpohjainen: vaatimusten kokonaisvaltainen arviointi
▪ Suorituskykyinen: sovellusinsinöörit suunnittelevat muotoilun ja täytäntöönpanon
▪ Työskentelymukavuus: jokaisen työaseman ergonomia, suorituskyky ja tehokkuus
▪ Avaimet käteen -toimitus: oma suunnittelu ja tuotanto

PAPERplus® Classic -paperipehmusteet
Tehokkuusprofiili: Suojaa raskaita kuormia
▪ erittäin tiheä ja kimmoisa
▪ ihanteellinen painavien tavaroiden pakkaamiseen
▪ tyypillinen käyttökohde: vaihdelaatikon osat
▪ tyypillinen käyttökohde: lääkinnälliset laitteet

PAPERplus® Chevron -paperipehmusteet
Tehokkuusprofiili: Tehokkuus sekä korkealuokkainen imago
▪ kevyiden ja keskiraskaiden tavaroiden pakkaamiseen
▪ volyymi: täyttää tyhjän tilan nopeasti ja taloudellisesti
▪ hyvä iskunvaimennus, varma tuki
▪ helposti muotoiltavissa
▪ korkealuokkainen imago
▪ tyypillinen käyttökohde: esipakattujen tuotteiden lähetykset
▪ tyypillinen käyttökohde: valkoinen paperi lääkkeitä ja kosmetiikkaa   
   varten

Yhdistämisen kautta parasta suorituskykyä jokaiselle 
työasemalle.

▪ Ergonomia: esim. kosketuspaneelit, polkimet ja melunvaimennus
▪ Imago: paperi herättää myönteisiä mielikuvia loppuasiakkaissa
▪ Ympäristö: papereilla PEFC-alkuperäsertifikaatti, päällystettyä 
  paperia ei käytetä

           ▪ Pehmike                                 ▪ Este & tuki

    ▪ Tyhjän tilan täyttö
    ▪ Este & tuki

     PAPERplus® Classic2             PAPERplus® Chevron    PAPERplus® Shooter


