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Toepassingen

Inflator

Machine en Accessoires
De MINI PAK’R Industrial is een  compacte en veelzijdige 
machine die luchtkussens on-demand produceert. De 
machine is compatibel met onze geïntegreerde sytemen en 
accessoires en is de perfecte oplossing voor magazijnen en 
distributiecentra met meerdere verpakkingstafels. Door het 
gebruik van RFID technologie worden de folie instellingen 
automatisch ingesteld waardoor de machine erg makkelijk 
in gebruik is.

• Gemaakt van 30% gerecycled 
materiaal

• 100% recyclebaar
• Ruimte opvullen

• Opvullen

• Fixeren

Circulair

Verlaagt de  
CO2-uitstoot

EuCertPlast 
gecertificeerd 
PCR

Dit AirSpeed Renew luchtkussen is gemaakt van 30% Van PCR-
materiaal (Post-Consumer Recycled). We streven naar een 
circulaire economie en het gebruik van gerecycled materiaal 
sluit daar perfect bij aan. Het is 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 circulaire 
economie .... zelfs de opdruk! Elk luchtkussen wordt bedrukt met 
inkt op waterbasis en is dus niet schadelijk voor het milieu.  

• Omvang kussen: BxL= 200x130 mm
• Dikte: 23 micron
• Materiaal: HDPE 

• Voldoet aan de 
EN13427-standaard 
voor verpakkingen en 
verpakkingsafval

• Productcode: 4079843
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RenewTM Double Cushion

Top FillMobile Fill

Dit Renew luchtkussen zorgt voor 
hoogwaardige bescherming dankzij 
de airtransfer-technologie, waardoor 
de schokdemping wordt verbeterd. 

Toepassingen

Inflator

Machine en Accessoires
De MINI PAK’R Industrial  is een  compacte en veelzijdige 
machine die luchtkussens on-demand produceert. De 
machine is compatibel met onze geïntegreerde sytemen en 
accessoires en is de perfecte oplossing voor magazijnen en 
distributiecentra met meerdere verpakkingstafels. Door het 
gebruik van RFID technologie worden de folie instellingen 
automatisch ingesteld waardoor de machine erg makkelijk 
in gebruik is.

• Gemaakt van 30% gerecycled 
materiaal

• 100% recyclebaar
• Grote ruimtevulling

• Opvullen

• Fixeren

Circulair

Verlaagt de  
CO2-uitstoot

EuCertPlast 
gecertificeerd 
PCR

Dit AirSpeed Renew luchtkussen is gemaakt van 30% Van 
PCR-materiaal (Post-Consumer Recycled). Het is gemaakt van 
producten die door eindgebruikers werden gebruikt, het werd voor 
een nuttig doel op de markt verkocht en kon vervolgens worden 
gerecycled. De Renew Double Cushion folie is transparant, omdat 
de grondstoffen die in deze folie worden gebruikt afkomstig zijn 
van zeer schone bronnen, zoals afval van supermarkten. Hierdoor 
kunnen we een - bijna - transparant luchtkussen maken van post-
consumer afval. De informatie wordt op elk luchtkussen gedrukt 
met inkt op waterbasis, en is daarom niet schadelijk voor het 
milieu.

• Omvang kussen: BxL= 400x150 mm
• Dikte: 23 micron
• Materiaal: LDPE 

• Voldoet aan de 
EN13427-standaard 
voor verpakkingen en 
verpakkingsafval

• Productcode: 4081753
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Dit Renew luchtkussen zorgt voor 
hoogwaardige bescherming dankzij 
de airtransfer-technologie, waardoor 
de schokdemping wordt verbeterd. 

Toepassingen

Inflator

Machine en Accessoires
De MINI PAK’R Industrial is een  compacte en veelzijdige 
machine die luchtkussens on-demand produceert. De 
machine is compatibel met onze geïntegreerde sytemen en 
accessoires en is de perfecte oplossing voor magazijnen en 
distributiecentra met meerdere verpakkingstafels. Door het 
gebruik van RFID technologie worden de folie instellingen 
automatisch ingesteld waardoor de machine erg makkelijk 
in gebruik is.

• Gemaakt van 30% gerecycled 
materiaal

• 100% recyclebaar
• Grote ruimtevulling

• Opvullen

• Fixeren

Circulair

Verlaagt de  
CO2-uitstoot

EuCertPlast 
gecertificeerd 
PCR

Dit AirSpeed Renew luchtkussen is gemaakt van 30% Van PCR-
materiaal (Post-Consumer Recycled). We streven naar een 
circulaire economie en het gebruik van gerecycled materiaal 
sluit daar perfect bij aan. Het is 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 circulaire 
economie .... zelfs de opdruk! Elk luchtkussen wordt bedrukt met 
inkt op waterbasis en is dus niet schadelijk voor het milieu.  

• Omvang kussen: BxL= 400x150 mm
• Dikte: 35 micron
• Materiaal: LDPE 

• Voldoet aan de 
EN13427-standaard 
voor verpakkingen en 
verpakkingsafval

• Productcode: 4082951
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AirSpeed® MINI PAK’R® Industrial

RenewTM Quilt Air Large
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Dit Renew luchtkussen zorgt voor 
hoogwaardige bescherming dankzij 
de airtransfer-technologie, waardoor 
de schokdemping wordt verbeterd. 

Inflator

Machine en Accessoires
De MINI PAK’R Industrial is een  compacte en veelzijdige 
machine die luchtkussens on-demand produceert. De 
machine is compatibel met onze geïntegreerde sytemen en 
accessoires en is de perfecte oplossing voor magazijnen en 
distributiecentra met meerdere verpakkingstafels. Door het 
gebruik van RFID technologie worden de folie instellingen 
automatisch ingesteld waardoor de machine erg makkelijk 
in gebruik is.

• Gemaakt van 30% gerecycled 
materiaal

• 100% recyclebaar
• Multifunctioneel

• Omwikkelen

• Toplaag

• kruislaag

Toepassingen

Circulair

Verlaagt de  
CO2-uitstoot

EuCertPlast 
gecertificeerd 
PCR

Dit AirSpeed Renew luchtkussen is gemaakt van 30% Van PCR-
materiaal (Post-Consumer Recycled). We streven naar een 
circulaire economie en het gebruik van gerecycled materiaal 
sluit daar perfect bij aan. Het is 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 circulaire 
economie .... zelfs de opdruk! Elk luchtkussen wordt bedrukt met 
inkt op waterbasis en is dus niet schadelijk voor het milieu.  

• Omvang kussen: BxL= 400x150 mm
• Dikte: 35 micron
• Materiaal: LDPE 

• Voldoet aan de 
EN13427-standaard 
voor verpakkingen en 
verpakkingsafval

• Productcode: 4082952
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AirSpeed® MINI PAK’R® Industrial

RenewTM Quilt Air Small
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Dit Renew luchtkussen zorgt voor 
hoogwaardige bescherming dankzij 
de airtransfer-technologie, waardoor 
de schokdemping wordt verbeterd. 

Toepassingen

Inflator

Machine en Accessoires

De MINI PAK’R Industrial is een  compacte en veelzijdige 
machine die luchtkussens on-demand produceert. De 
machine is compatibel met onze geïntegreerde sytemen en 
accessoires en is de perfecte oplossing voor magazijnen en 
distributiecentra met meerdere verpakkingstafels. Door het 
gebruik van RFID technologie worden de folie instellingen 
automatisch ingesteld waardoor de machine erg makkelijk 
in gebruik is.

• Gemaakt van 30% gerecycled 
materiaal

• 100% recyclebaar
• Multifunctioneel

• Omwikkelen

• Tussenlaag

• kruislaag

Circulair

Verlaagt de  
CO2-uitstoot

EuCertPlast 
gecertificeerd 
PCR

Dit AirSpeed Renew luchtkussen is gemaakt van 30% Van PCR-
materiaal (Post-Consumer Recycled). We streven naar een 
circulaire economie en het gebruik van gerecycled materiaal 
sluit daar perfect bij aan. Het is 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 circulaire 
economie .... zelfs de opdruk! Elk luchtkussen wordt bedrukt met 
inkt op waterbasis en is dus niet schadelijk voor het milieu.  

• Omvang kussen: BxL= 400x150 mm
• Dikte: 35 micron
• Materiaal: LDPE 

• Voldoet aan de 
EN13427-standaard 
voor verpakkingen en 
verpakkingsafval

• Productcode: 4082953



RenewTM Supertube

• Hoek-
bescherming

• Kruislaag
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Dit Renew luchtkussen zorgt voor 
hoogwaardige bescherming dankzij 
de airtransfer-technologie, waardoor 
de schokdemping wordt verbeterd. 

Toepassingen

Inflator

Machine en Accessoires
De MINI PAK’R Industrial is een  compacte en veelzijdige 
machine die luchtkussens on-demand produceert. De 
machine is compatibel met onze geïntegreerde sytemen en 
accessoires en is de perfecte oplossing voor magazijnen en 
distributiecentra met meerdere verpakkingstafels. Door het 
gebruik van RFID technologie worden de folie instellingen 
automatisch ingesteld waardoor de machine erg makkelijk 
in gebruik is.

• Gemaakt van 30% gerecycled 
materiaal

• 100% recyclebaar
• Multifunctioneel

Circulair

Verlaagt de  
CO2-uitstoot

EuCertPlast 
gecertificeerd 
PCR

Dit AirSpeed Renew luchtkussen is gemaakt van 30% Van PCR-
materiaal (Post-Consumer Recycled). We streven naar een 
circulaire economie en het gebruik van gerecycled materiaal 
sluit daar perfect bij aan. Het is 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 circulaire 
economie .... zelfs de opdruk! Elk luchtkussen wordt bedrukt met 
inkt op waterbasis en is dus niet schadelijk voor het milieu.  

• Omvang kussen: BxL= 400x150 mm
• Dikte: 35 micron
• Materiaal: LDPE 

• Voldoet aan de 
EN13427-standaard 
voor verpakkingen en 
verpakkingsafval

• Productcode: 4082954


