
HC-folie van Pregis is uiterst sterk en duurzaam en 
houdt zeer goed lucht vast. Het exclusieve vierkante 
patroon ziet er fantastisch uit en zorgt voor een goede 
verdeling rondom het product om beschadiging 
te voorkomen. Het vierkante patroon heeft meer 
oppervlakte dan concurrerende producten met een 
cirkelvormig patroon, wat zorgt voor superieure 
demping tijdens transport. Het is perfect voor zware of 
breekbare producten die extra demping nodig hebben. 
En de filmtechnologie houdt de lucht zeer goed vast, 
zodat het kan worden gebruikt voor producten die 
langer onderweg zijn.

De HC Renew-folie zorgt voor een hoogwaardige 
bescherming dankzij het gepatenteerde vierkante patroon. De 
folie wordt gemaakt van post-consumer gerecycled materiaal. 
We streven naar een kringloopeconomie en het gebruik van 
gerecycled materiaal sluit daar perfect bij aan. Het wordt gemaakt 
van producten die door eindgebruikers werden gebruikt, het werd 
voor een nuttig doel op de markt verkocht en kon vervolgens 
worden gerecycled. Met andere woorden: het is duurzaam en 
draagt bij aan de kringloopeconomie .... zelfs het drukwerk! Elk 
luchtkussen wordt bedrukt met inkt op waterbasis, en is dus 
niet schadelijk voor het milieu. De kleur van de luchtkussens is 
grijsachtig. Het is natuurlijk, zonder kunstmatige kleurstoffen 
en zonder gevaarlijke ingrediënten. We zijn er trots op! De folie 
voldoet aan de Europese wetgeving met betrekking tot verpakken 
en verpakkingsafval: EN13427.

Systeem
De AirSpeed® Ascent is het meest betrouwbare 
luchtsysteem dat Pregis ooit heeft ontwikkeld. Dit 
systeem produceert Hybrid Cushioning (hybride 
demping); opblaasbare kussens met een uniek 
vierkant patroon die zorgen voor een superieure 
productbescherming en een verbeterde klantervaring.

HC-folies 
Bieden maximale bescherming

• Zeer goede demping 
• Bevat gerecycled materiaal
• Enige hogedruk-product dat 100% 

recyclebaar is.
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De hybride kussens zijn 
gemaakt van polyethyleen 
met een lage dichtheid, HC 
biedt een ongeëvenaarde 
bescherming, een 
hoogwaardige esthetiek, 
waar veel consumenten 
de voorkeur aan geven, 
en bovendien levert HC 
ruimtebesparing op, 
aangezien één pallet HC gelijk 
staat aan bijna anderhalve 
vrachtwagen vol noppenfolie!

Toepassingen

• Lengte rol (m)
• Breedte rol (mm) 
• Gewicht kern rol (kg)
• Gewicht rol inclusief kern (kg)
• Inhoud per rol (m3)

• % Gerecycled materiaal  
• Afmeting van het kussen (mm)
• Dikte in micron
• Kleur van het kussen
• Kleur van de inkt op waterbasis
• Materiaal
• Recyclebaar

• Naam
• Code

• Rollen per pallet
• Aantal lagen per pallet
• Rollen per laag
• Gewicht pallet inclusief pallet (kg)
• Afmetingen pallet (lxbxh in cm)

ROLLEN

KUSSEN

PALLETS

381
400
0,75
12,35
2,8

30
400x215
38
Grijs
Wit
LDPE
100% recyclebaar

Ascent HC Renew 400 Small               
4088632    4087651

Ascent HC Renew 800 Small

36
2
18
425
120x80x110

250 
800
1,4
15,6
4

30
800x215
38
Grijs
Wit
LDPE
100% recyclebaar

24
1
24
404 
120x80x99
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