
Machine en Accessoires
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.

RenewTM 200x130

• Gemaakt van 50% gerecycled 
materiaal

• 100% recyclebaar

Dit AirSpeed Renew luchtkussen is gemaakt van 50% 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: 19 micron
• Materiaal: LDPE 

Circulair

• Opvullen

• Fixeren

Toepassingen

Verlaagt de  
CO2-uitstoot

EuCertPlast 
gecertificeerd 
PCR

Top FillMobile Fill

Pregis Europe

www.PregisEU.com
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www.Renew-line.eu

Pregis
AirSpeed® MINI PAK’R® V3

• Voldoet aan de 
EN13427-standaard 
voor verpakkingen en 
verpakkingsafval

• Productcode: 4079601

Inflator



RenewTM  200x200

• Gemaakt van 50% gerecycled 
materiaal

• 100% recyclebaar

Dit AirSpeed Renew luchtkussen is gemaakt van 50% 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= 200x200 mm
• Dikte: 19 micron
• Materiaal: LDPE 

Toepassingen

Top FillMobile Fill
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www.PregisEU.com

00800 8888 8840 | customer.care@pregis.com

www.Renew-line.eu

Pregis
AirSpeed® MINI PAK’R® V3

• Voldoet aan de 
EN13427-standaard 
voor verpakkingen en 
verpakkingsafval

• Productcode: 4079602

• Opvullen

• Fixeren

Inflator

Machine en Accessoires
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.

Circulair

Verlaagt de 
CO2-uitstoot

EuCertPlast 
gecertificeerd 
PCR



• Gemaakt van 30% gerecycled 
materiaal

• 100% recyclebaar
• Multifunctioneel
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 
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Toepassingen

Top FillMobile Fill

• Voldoet aan de 
EN13427-standaard 
voor verpakkingen en 
verpakkingsafval

• Productcode: 4081753

Dit Renew luchtkussen zorgt voor 
hoogwaardige bescherming dankzij de 
airtransfer-technologie, waardoor de 
schokdemping wordt verbeterd. 
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Pregis
AirSpeed® MINI PAK’R® V3

RenewTM Double Cushion

• Opvullen

• Fixeren

Inflator

Machine en Accessoires
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.

Circulair

Verlaagt de  
CO2-uitstoot

EuCertPlast 
gecertificeerd 
PCR



• 
• 

RenewTM Zero 200x130

• Zero CO2 van Cradle to Gate
• Zero fossiele plastic
• 100% recyclebaar 

Het Renew Zero luchtkussen is gemaakt van 50% post-consumer 
gerecycled materiaal (PCR) en 50% hernieuwbaar afval en is 100% 
CO2 neutraal. Het luchtkussen is voor 50% gemaakt van producten 
die door consumenten zijn gebruikt en na gebruik zijn gerecycled. De 
andere 50% wordt gemaakt uit hernieuwbaar afval van planten, zoals 
papierpulp. Deze ISCC-gecertificeerde bron en het productieproces 
zorgen voor een CO2 neutraal product dat bijdraagt aan een 
duurzame wereld en een circulaire economie. Informatie wordt op 
elk luchtkussen gedrukt met inkt op waterbasis, en is daarom niet 
schadelijk voor het milieu. 
 

• Omvang kussen: BxL= 200x130 mm
• Dikte: 19 micron
• Materiaal: LDPE 

Toepassingen

Top FillMobile Fill

• Voldoet aan de 
EN13427-standaard 
voor verpakkingen en 
verpakkingsafval

• Productcode: 4082091
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Pregis
AirSpeed® MINI PAK’R® V3

• Opvullen

• Fixeren

Inflator

Machine en Accessoires
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.

Circulair

CO2 neutraal van 
Cradle to Gate

EuCertPlast 
gecertificeerd PCR
ISCC gecertificeerde 
hernieuwbare bron



RenewTM Zero  
Double Cushion

Het Renew Zero luchtkussen is gemaakt van 50% post-consumer 
gerecycled materiaal (PCR) en 50% hernieuwbaar afval en is 100% 
CO2 neutraal. Het luchtkussen is voor 50% gemaakt van producten 
die door consumenten zijn gebruikt en na gebruik zijn gerecycled. De 
andere 50% wordt gemaakt uit hernieuwbaar afval van planten, zoals 
papierpulp. Deze ISCC-gecertificeerde bron en het productieproces 
zorgen voor een CO2 neutraal product dat bijdraagt aan een 
duurzame wereld en een circulaire economie. Informatie wordt op 
elk luchtkussen gedrukt met inkt op waterbasis, en is daarom niet 
schadelijk voor het milieu. 
 

• Taille du coussin: Lxl = 400x150 mm
• Dikte:  23 micron
• Materiaal: LDPE 

Toepassingen

Top FillMobile Fill

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

• Voldoet aan de 
EN13427-standaard 
voor verpakkingen en 
verpakkingsafval

• Productcode: 4083934
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Pregis
AirSpeed® MINI PAK’R® V3

• Zero CO2 van Cradle to Gate
• Zero fossiele plastic
• 100% recyclebaar

• Opvullen

• Fixeren

Inflator

Machine en Accessoires
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.

Circulair

CO2 neutraal van 
Cradle to Gate

EuCertPlast 
gecertificeerd PCR
ISCC gecertificeerde 
hernieuwbare bron



Machine en Accessoires

Multitube

• Multifunctioneel
• 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.

• Omvang kussen: BxL= 400x130 mm
• Dikte: 19 micron
• Materiaal: LDPE 

Multifunctioneel 
luchtkussen

• Hoekbescherming

• Kruislaag

Toepassingen

100% 
Recyclebaar

Top FillMobile Fill

• Omwikkelen

• Voldoet aan de 
EN13427-standaard 
voor verpakkingen en 
verpakkingsafval

• Productcode: 4079605

• Fixeren

• Toplaag

Pregis Europe

www.PregisEU.com

00800 8888 8840 | customer.care@pregis.com

Pregis
AirSpeed® MINI PAK’R® V3

Inflator

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.



• Gemaakt van 30% gerecycled 
materiaal

• 100% recyclebaar
• Multifunctioneel

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 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 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 

Toepassingen

Top FillMobile Fill

• Voldoet aan de 
EN13427-standaard 
voor verpakkingen en 
verpakkingsafval

• Productcode: 4081579

Dit Renew luchtkussen zorgt voor 
hoogwaardige bescherming dankzij de 
airtransfer-technologie, waardoor de 
schokdemping wordt verbeterd. 
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AirSpeed® MINI PAK’R® V3

RenewTM Quilt Air Large

• Omwikkelen

• Toplaag

• kruislaag

Machine en Accessoires

Inflator

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.

Circulair

Verlaagt de  
CO2-uitstoot

EuCertPlast 
gecertificeerd 
PCR
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Circulair

Toepassingen

Inflator Top FillMobile Fill

www.RenewZero.eu

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

Het Renew Zero luchtkussen is gemaakt van 50% post-consumer 
gerecycled materiaal (PCR) en 50% hernieuwbaar afval en is 
100% CO2 neutraal. Het luchtkussen is voor 50% gemaakt van 
producten die door consumenten zijn gebruikt en na gebruik zijn 
gerecycled. De andere 50% wordt gemaakt uit hernieuwbaar afval 
van planten, zoals papierpulp. Deze ISCC-gecertificeerde bron en 
het productieproces zorgen voor een CO2 neutraal product dat 
bijdraagt aan een duurzame wereld en een circulaire economie. 
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: 4088072

CO2 neutraal van 
Cradle to Gate

EuCertPlast 
gecertificeerd PCR
ISCC gecertificeerde 
hernieuwbare bron

• Zero CO2 van Cradle to Gate
• Zero fossiele plastic
• 100% recyclebaar

Pregis
AirSpeed® MINI PAK’R® V3

RenewTM Zero Quilt Air Large

• Omwikkelen

• Toplaag

• kruislaag

Machine en Accessoires
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.


