AirSpeed®

Folies MINI PAK’R V3
Renew 200x130

• Gemaakt van 50% gerecycled
materiaal
• 100% recyclebaar
• Opvullen
Deze AirSpeed Renew luchtkussens zijn uitermate
geschikt om ruimtes op te vullen en om producten te
fixeren en om te wikkelen voor optimale bescherming. De
folie wordt gemaakt van 50% gerecycled materiaal. Van
PCR-materiaal (Post-Consumer Recycling) om precies
te zijn. We streven naar een circulaire economie 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 circulaire economie .... zelfs het
drukwerk! Elk luchtkussen wordt bedrukt met inkt op
waterbasis en is dus niet schadelijk voor het milieu. De
folie voldoet perfect aan de Europese wetgeving met
betrekking tot verpakken en verpakkingsafval: EN13427.

Machine & Accessories
De MINI PAK’R V3 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.

Specificaties
Luchtkussen
• Afmetingen kussen: WxL= 200x130
mm
• Dikte: 19 micron
• Materiaal: LDPE
• Grijs kussen, witte print
• 100% recyclebaar
• Bevat 50% gerecycled materiaal
• Product code: 4079601
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Folies MINI PAK’R V3 Renew 200x130

Specificaties
ROL
•
•
•
•

Lengte rol:
Gewicht rol incl. kern:
Gewicht kern:
Volume per rol:

515 meter
3.9 kg
0.2 kg
4 m3

Eigenschappen

PALLET
•
•
•
•
•

Rollen per pallet:
Aantal lagen:
Rollen per laag:
Gewicht pallet:
Afmetingen pallet:

156
6
26
633 kg
LxBxH in cm=
120x80x140

Milieuvriendelijk

• Gemaakt van 50% gerecycled
materiaal
• Herbruikbaar en 100% recyclebaar
• Geschikt voor terugwinning van
energie
• Voldoet aan EN13427-norm voor
verpakking en verpakkingsafval,
onafhankelijk getest door PIRA.
• Drukwerk uitgevoerd met inkt op
waterbasis

Technische Specificaties

Toepassing

•
•
•
•

Geen giftige gassen bij verbranding
Grondwaterneutraal
Chemisch inert
Schoner (stofvrij) en lichter (98% is lucht)
dan papier
• Probleemloos transport via bestaande
PE-recyclingsystemen
• Waterafstotend

• Opvullen

• Fixeren

Opslag Voorwaarden

• Bewaren in overdekte, schone en droge
ruimtes
• Gemiddelde opslagtemperatuur moet
20° C (max. 30 ° C) zijn
• Verplaats in de winter, ten minste
24 uur voor gebruik, de rollen
naar de werkplek of sla ze op op
kamertemperatuur
• Houd de rollen uit de buurt van direct
zonlicht
• Minstens 2 meter uit de buurt van
warmte producerende bronnen
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AirSpeed®

Folies MINI PAK’R V3
Renew 200x200
• Gemaakt van 50% gerecycled
materiaal
• 100% recyclebaar
• Opvullen
Deze AirSpeed Renew luchtkussens zijn uitermate
geschikt om ruimtes op te vullen en om producten te
fixeren en om te wikkelen voor optimale bescherming. De
folie wordt gemaakt van 50% gerecycled materiaal. Van
PCR-materiaal (Post-Consumer Recycling) om precies
te zijn. We streven naar een circulaire economie 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 circulaire economie .... zelfs het
drukwerk! Elk luchtkussen wordt bedrukt met inkt op
waterbasis en is dus niet schadelijk voor het milieu. De
folie voldoet perfect aan de Europese wetgeving met
betrekking tot verpakken en verpakkingsafval: EN13427.

Machine & Accessories
De MINI PAK’R V3 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.

Specificaties
Luchtkussen
• Afmetingen kussen: WxL= 200x200
mm
• Dikte: 19 micron
• Materiaal: LDPE
• Grijs kussen, witte print
• 100% recyclebaar
• Product code: 4079602
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Folies MINI PAK’R V3 Renew 200x200

Specificaties
ROL
•
•
•
•

Lengte rol:
Gewicht rol incl. kern:
Gewicht kern:
Volume per rol:

515 meter
3.9 kg
0.2 kg
4.5 m3

Eigenschappen

PALLET
•
•
•
•
•

Rollen per pallet:
Aantal lagen:
Rollen per laag:
Gewicht pallet:
Afmetingen pallet:

156
6
26
633 kg
LxBxH in cm=
120x80x140

Milieuvriendelijk
•
•
•
•

Gemaakt van 50% gerecycled materiaal
Herbruikbaar en 100% recyclebaar
Geschikt voor terugwinning van energie
Voldoet aan EN13427-norm voor
verpakking en verpakkingsafval,
onafhankelijk getest door PIRA.
• Drukwerk uitgevoerd met inkt op
waterbasis

Technische Specificaties

Toepassing

•
•
•
•

Geen giftige gassen bij verbranding
Grondwaterneutraal
Chemisch inert
Schoner (stofvrij) en lichter (98% is
lucht) dan papier
• Probleemloos transport via bestaande
PE-recyclingsystemen
• Waterafstotend

• Opvullen

• Fixeren

Opslag Voorwaarden

• Bewaren in overdekte, schone en droge
ruimtes
• Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20°
C (max. 30 ° C) zijn
• Verplaats in de winter, ten minste 24 uur
voor gebruik, de rollen naar de werkplek of
sla ze op op kamertemperatuur
• Houd de rollen uit de buurt van direct
zonlicht
• Minstens 2 meter uit de buurt van warmte
producerende bronnen
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AirSpeed®

Folies MINI PAK’R V3
Renew Double Cushion
• Bevat 30% gerecycled materiaal
• Multifunctioneel kussen
• RFID technologie
Een Renew luchtkussen zorgt voor hoogwaardige bescherming dankzij
de airtransfer-technologie, waardoor de schokdemping wordt verbeterd.
De folie wordt gemaakt van 30% gerecycled materiaal. Van PCRmateriaal (Post-Consumer Recycling) om precies te zijn. We streven
naar een kringloopeconomie en het gebruikvan gerecycled materiaal
sluit daar perfect bij aan. Het wordt gemaakt
van producten die door consumenten werden
gebruikt en die gerecycled werden nadat ze hun
doel vervuld hadden. 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 consumenten afval. Met
andere woorden: het is duurzaam en draagt bij aan
de kringloopeconomie .... zelfs het drukwerk! Elk luchtkussen wordt
bedrukt met inkt op waterbasis, dus niet schadelijk voor het milieu.
De folie voldoet perfect aan de Europese wetgeving met betrekking tot
verpakken en verpakkingsafval: EN13427.

Machines & Accessoires
De MINI PAK’R V3 is een compacte en veelzijdige machine
die luchtkussens op-aanvraag produceert. Passend bij de
Geïntegreerde Systemen en een grote verscheidenheid
aan accessoires, vormt deze machine de juiste oplossing
voor magazijnen en distributiecentra met meerdere
verpakkingstafels. Door gebruik te maken van RFID worden
de folie-instellingen automatisch geselecteerd, waardoor de
machine eenvoudig te gebruiken is.

Luchtkussenspecificaties
• Omvang kussen: BxL = 400x150
mm
• Dikte: 23 micron
• Materiaal: LDPE
• Doorzichtig, transparant en voelt
zacht aan,
groene opdruk
• 100% recyclebaar
• Bevat 30% gerecycled materiaal
• Productcode: 4081753
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Folies MINI PAK’R V3 Renew Double Cushion

Specificaties
ROLLEN
•
•
•
•

Lengte rol:
Gewicht rol incl. kern:
Gewicht kern rol:
Volume per rol:

375 meter
6,6 kg
0,4 kg
6,5 m3

PALLET
•
•
•
•
•

Rollen per pallet:
Aantal lagen:
Rollen per laag:
Gewicht pallet:
Palletafmetingen:

90
3
30
574 kg
LxBxH in cm=
120x80x138

Toepassingen

Eigenschappen
Milieuvriendelijk
•
•
•
•

Gemaakt van 30% gerecycled materiaal
Herbruikbaar en 100% recyclebaar
Geschikt voor energieterugwinning
Schoner (stofvrij) en lichter (98% lucht)
dan papier
• Voldoet aan de EN13427-standaard
voor verpakkingen en verpakkingsafval,
onafhankelijke getest door PIRA.
• Drukwerk uitgevoerd met inkt op
waterbasis

Technische specificaties

• Opvullen

•
•
•
•
•

Niet giftig
Grondwaterneutraal
Chemisch inert
Stofvrij
Probleemloos transport via bestaande
PE-recyclingsystemen
• Waterafstotend

Opslagvoorwaarden

• Fixeren

• Afgedekt opslaan in een schone, droge
ruimte
• Gemiddelde opslagtemperatuur dient
20°C (max. 30°C) te zijn
• Geadviseerd wordt om in de winter de
rollen ten minste 24 uur vóór gebruik
ter plekke op kamertemperatuur te
bewaren
• Houd de rollen verwijderd van direct
zonlicht
• Rollen moeten op ten minste 2
m afstand worden gehouden van
verwarmingsbronnen
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AirSpeed®

Folies MINI PAK’R V3
Renew Zero 200x130
• Zero CO2
• Zero fossiele plastic
• 100% recyclebaar
Het Renuw Zero luchtkussen is gemaakt van 100% gerecycled PE
en is 100% CO2-neutraal. Het bestaat uit een combinatie van 50%
post-consumer gerecycled materiaal en 50% hernieuwbaar afval.
Het luchtkussen is voor 50% gemaakt van producten die door
consumenten zijn gebruikt en na gebruik zijn gerecycled. De
overige 50% is gemaakt van hernieuwbare, duurzame bronnen
als plantaardig afval, zoals papierpulp. Deze ISCC-gecertificeerde
bronnen en productieproces zorgen voor een CO2-neutraal
product dat bijdraagt aan een duurzame wereld en een circulaire
economie.
Met andere woorden: het is duurzaam en draagt bij aan de
kringloopeconomie .... zelfs het drukwerk! Elk luchtkussen wordt
bedrukt met inkt op waterbasis, dus niet schadelijk voor het
milieu. De folie voldoet perfect aan de Europese wetgeving met
betrekking tot verpakken en verpakkingsafval: EN13427.

Machines & Accessoires
De MINI PAK’R V3 is een compacte en veelzijdige machine
die luchtkussens op-aanvraag produceert. Passend bij de
Geïntegreerde Systemen en een grote verscheidenheid
aan accessoires, vormt deze machine de juiste oplossing
voor magazijnen en distributiecentra met meerdere
verpakkingstafels. Door gebruik te maken van RFID worden
de folie-instellingen automatisch geselecteerd, waardoor de
machine eenvoudig te gebruiken is.

Luchtkussenspecificaties
• Omvang kussen: BxL = 200x130
mm
• Dikte: 19 micron
• Materiaal: LDPE
• Grijs kussen, witte print
• 100% recyclebaar
• 100% gerecycled PE
• CO2-neutraal
• Productcode: 4082091
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Folies MINI PAK’R V3 Renew 200x130

Specificaties
ROLLEN
•
•
•
•

Lengte rol:
Gewicht rol incl. kern:
Gewicht kern rol:
Volume per rol:

515 meter
3,9 kg
0,2 kg
4 m3

Eigenschappen

PALLET
•
•
•
•
•

Rollen per pallet:
Aantal lagen:
Rollen per laag:
Gewicht pallet:
Palletafmetingen:

156
6
26
633 kg
LxBxH in cm=
120x80x140

Toepassingen

Milieuvriendelijk

• CO2-neutraal
• Gemaakt van 100% gerecycled PE
• Natuurlijke hulpbronnen worden minder
belast
• Herbruikbaar en 100% recyclebaar
• Geschikt voor energieterugwinning
• Schoner (stofvrij) en lichter (98% lucht)
dan papier
• Voldoet aan de EN13427-standaard
voor verpakkingen en verpakkingsafval,
onafhankelijke getest door PIRA.
• Drukwerk uitgevoerd met inkt op
waterbasis

Technische Specificaties
•
•
•
•
•

• Ruimte opvullen

Niet giftig
Grondwaterneutraal
Chemisch inert
Stofvrij
Probleemloos transport via bestaande
PE-recyclingsystemen
• Waterafstotend

Opslagvoorwaarden

• Fixeren en omwikkelen

• Afgedekt opslaan in een schone, droge
ruimte
• Gemiddelde opslagtemperatuur dient
20°C (max. 30°C) te zijn
• Geadviseerd wordt om in de winter de
rollen ten minste 24 uur vóór gebruik
ter plekke op kamertemperatuur te
bewaren
• Houd de rollen verwijderd van direct
zonlicht
• Rollen moeten op ten minste 2
m afstand worden gehouden van
verwarmingsbronnen
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AirSpeed®

Folies MINI PAK’R V3
Multitube
• Multifunctional
• Air Transfer technologie
• RFID technologie
De Multitube is een oplossing wanneer
er verschillende applicaties vereist
zijn. Dankzij de luchtkussentechnology
bieden deze luchtkussens een betere
schokabsorptie en zijn ze beter in staat
een goede bescherming te bieden.
Elk luchtkussen is samengesteld uit 8
rechthoekig gevormde buidels die een
hogere beschermings flexibiliteit bieden.
De folie voldoet aan de EN13427 norm, de
Europese wetgeving voor verpakkingen en
verpakkingsafval.

Machine & Accessories
De MINI PAK’R V3 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.

Specificaties
Luchtkussen
• Afmetingen kussen: WxL= 400x130
mm
• Dikte: 19 micron
• Materiaal: LDPE
• Tamelijk helder en transparant,
groene print
• 100% recyclebaar
• Product code: 4079605
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Folies MINI PAK’R V3 Multitube

Specificaties
ROL
•
•
•
•

Lengte rol:
Gewicht rol incl. kern:
Gewicht kern:
Volume per rol:

450 meter
6.5 kg
0.4 kg
4 m3

PALLET
•
•
•
•
•

Rollen per pallet:
Aantal lagen:
Rollen per laag:
Gewicht pallet:
Afmetingen pallet:

90
3
30
601 kg
LxBxH in cm=
120x80x140

Toepassing

Eigenschappen
Milieuvriendelijk
•
•
•
•

100% recyclebaar
Herbruikbaar en 100% recyclebaar
Geschikt voor terugwinning van energie
Voldoet aan EN13427-norm voor verpakking
en verpakkingsafval, onafhankelijk getest
door PIRA
• Drukwerk uitgevoerd met inkt op waterbasis

Technische Specificaties
•
•
•
•

• Fixeren

• Opvullen

Geen giftige gassen bij verbranding
Grondwaterneutraal
Chemisch inert
Schoner (stofvrij) en lichter (98% is lucht)
dan papier
• Probleemloos transport via bestaande
PE-recyclingsystemen
• Waterafstotend

Opslag Voorwaarden
• Hoekbescherming

• Kruiswikkel

• Omwikkelen

• Bewaren in overdekte, schone en droge
ruimtes
• Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20°
C (max. 30 ° C) zijn
• Verplaats in de winter, ten minste 24 uur
voor gebruik, de rollen naar de werkplek of
sla ze op op kamertemperatuur
• Houd de rollen uit de buurt van direct
zonlicht
• Minstens 2 meter uit de buurt van warmte
producerende bronnen
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AirSpeed®

Folies MINI PAK’R V3
Renew Quilt Air Large
• Bevat 30% gerecycled materiaal
• Multifunctioneel kussen
• RFID technologie
Een Renew luchtkussen zorgt voor hoogwaardige bescherming dankzij
de airtransfer-technologie, waardoor de schokdemping wordt verbeterd.
De folie wordt gemaakt van 30% gerecycled materiaal. Van PCRmateriaal (Post-Consumer Recycling) om precies te zijn. We streven
naar een kringloopeconomie en het gebruikvan
gerecycled materiaal sluit daar perfect bij aan. Het
wordt gemaakt van producten die door consumenten
werden gebruikt en die gerecycled werden nadat ze
hun doel vervuld hadden. De Renew Quilt Air Large
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 consumenten afval. Met
andere woorden: het is duurzaam en draagt bij aan
de kringloopeconomie .... zelfs het drukwerk! Elk luchtkussen wordt
bedrukt met inkt op waterbasis, dus niet schadelijk voor het milieu.
De folie voldoet perfect aan de Europese wetgeving met betrekking tot
verpakken en verpakkingsafval: EN13427.

Machines & Accessoires
De MINI PAK’R V3 is een compacte en veelzijdige machine
die luchtkussens op-aanvraag produceert. Passend bij de
Geïntegreerde Systemen en een grote verscheidenheid
aan accessoires, vormt deze machine de juiste oplossing
voor magazijnen en distributiecentra met meerdere
verpakkingstafels. Door gebruik te maken van RFID worden
de folie-instellingen automatisch geselecteerd, waardoor de
machine eenvoudig te gebruiken is.

Luchtkussenspecificaties
•
•
•
•

Omvang kussen: BxL = 400x150 mm
Dikte: 23 micron
Materiaal: LDPE
Doorzichtig, transparant en voelt
zacht aan,
groene opdruk
• 100% recyclebaar
• Bevat 30% gerecycled materiaal
• Productcode: 4081579
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Folies MINI PAK’R V3 Renew Quilt Air Large

Specificaties
ROLLEN
•
•
•
•

Lengte rol:
Gewicht rol incl. kern:
Gewicht kern rol:
Volume per rol:

375 meter
6,7 kg
0,4 kg
3,5 m3

PALLET
•
•
•
•
•

Rollen per pallet:
Aantal lagen:
Rollen per laag:
Gewicht pallet:
Palletafmetingen:

90
3
30
574 kg
LxBxH in cm=
120x80x138

Toepassingen

Eigenschappen
Milieuvriendelijk
•
•
•
•

Gemaakt van 30% gerecycled materiaal
Herbruikbaar en 100% recyclebaar
Geschikt voor energieterugwinning
Schoner (stofvrij) en lichter (98% lucht)
dan papier
• Voldoet aan de EN13427-standaard
voor verpakkingen en verpakkingsafval,
onafhankelijke getest door PIRA.
• Drukwerk uitgevoerd met inkt op
waterbasis

Technische specificaties

• Omwikkelen

•
•
•
•
•

Niet giftig
Grondwaterneutraal
Chemisch inert
Stofvrij
Probleemloos transport via bestaande
PE-recyclingsystemen
• Waterafstotend

Opslagvoorwaarden

• Toplaag

• Kruislaag

• Afgedekt opslaan in een schone, droge
ruimte
• Gemiddelde opslagtemperatuur dient
20°C (max. 30°C) te zijn
• Geadviseerd wordt om in de winter de
rollen ten minste 24 uur vóór gebruik
ter plekke op kamertemperatuur te
bewaren
• Houd de rollen verwijderd van direct
zonlicht
• Rollen moeten op ten minste 2
m afstand worden gehouden van
verwarmingsbronnen
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