
               Storopack AIRplus®  kaliteli 

makineleri ile hava dolumlu 

koruyucu ambalajlama 

filmleri sunar. Hafif filmler 

navlun maliyetlerinizi 

düşürür. Film torbacıkları 

gereksinim anında havayla 

şişirilebildiğinden oldukça 

düşük depolama ve kullanım 

maliyetleri sunar.

AIRplus® filmleri ideal kutu içi 

paketleme ürünleri için güvenilir 

koruma ve maliyetlerinizi düşürücü çeşitli 

kullanım özelliklerini bir arada sunar.

Tek Bir Üründe Yastıklama, Boşluk doldurma, Sabitleme, Sarmalama

Koruyucu Paketleme Kılavuzu AIRplus®’ı aşağıdaki koruma 
yöntemleri için önerir:

Yastıklama 9
Boşluk doldurma 9
Destekleme ve Bloklama   9
Sarmalama  9

AIRplus® Cushion Film
Film torbacıkları hava çember-
line bölünmüştür. Bu sayede 
esneklik kazanan, bükülebilir 
ve katlanabilir hale gelen hava 
torbacıkları ürünün en sıkı şekilde 
sarmalanmasını ve hareketinin 
sınırlanmasını sağlar. 

AIRplus® Void Film 
Hızlı ve muntazam bir şekilde 
boşluk doldurur. Hafif- orta 
ağırlıktaki ürünlerin muntazam 
bir şekilde sarmalanması ve 
kutu içinde hareketinin dayanıklı 
şekilde bloklanmasını sağlar.

AIRplus® Makineleri 
AIRplus® makineleri hızlıdır, kompaktır, taşınabilir ve kullanımı her-
kes için son derece kolaydır. Sektörde en güvenilir ürünlerden olan 
AIRplus® makineleri tamamen programlanabilirdir, hızlı ve kolay bir 
şekilde kurulabilir. Kompakt yapısı ve yüksek üretim kapasitesiyle 
her çeşit ambalajlama ortamı ve yüksek hacimlerde üretim için 
uygundur. Bunun yanı sıra,  AIRplus® makineleri değişen ambalaj-
lama gereksinimlerini karşılamak için her türlü  ebat ve şekillerdeki 
AIRplus® filmleriyle kullanılabilir.

Yastıklama rulo filmli AIRplus® 
Mini Makinesi. 



Storopack Koruyucu Ambalaj Kılavuzu doğru ambalaj 
çözümünü seçmenize yardımcı olacaktır.Yukarıdaki kutuda 
gösterilen uygulamalar ürününüze özel en doğru paketleme 
çözümünü bulmanıza yardımcı olacaktır.

Daha fazla bilgi için bize aşağıdaki adresden 
ulaşabilirsiniz:

PRO PAK ENDÜSTRİYEL 
AMBALAJ SİSTEMLERİ 

www.pro-pak.com.tr

0216 526 4686

info@pro-pak.com.tr

Tek kaynakta üç avantaj, Storopack’la seçeneklerinizi 
genişletin!

Storopack’ ta üç avantajı bir kaynakta bulabilirsiniz:
- Geniş ürün seçenekleri
- Bulunabilirlik 
- Güvenilir teknoloji

       Ürün: Her tür ihtiyacı karşılayan kutu içi koruyucu paketleme 
 materyalleri ve ekipmanları.

       Uluslararası bulunurluk: Dünya çapında 50’nin üzerinde 
 dağıtım merkezi, hızlı ve özenli servis ve teslimat.

       Teknoloji: Düşük maliyetli, verimli ve çevreci ambalajlama  
  teknolojileri. En son teknoloji ürünü güvenilir, hızlı ve ergonomik  
  çözümler.

Paketleme Ürünleri
PAPERplus® Kağıt Tamponlar
AIRplus® Havalı Yastıklayıcılar 
FOAMplus® Yerinde Koruyucu 
Köpükleme

Bireysel Çözümler
Tecrübeli ambalaj uzmanlarımız 
ambalaj çözümleri hakkındaki 
sorunlarınıza her zaman  cevap 
vermeye hazırdır.

Tek kaynaktan daha birçok çözüm;

1

2

3

Etkili. Kolay. Düşük maliyetli.
AIRplus  etkilidir. Gücü ve dayanıklılığı ürünleriniz için■
güvenilir, gerçek bir koruma sağlar.

 AIRplus maliyetleri düşürür. Hafif olması depolama ve■
navlun maliyetlerinizi azaltır.

 AIRplus esnektir. Gereksinimlerinizi karşılamak için size■
uygun makine ve filmi seçin. Farklı ebat ve şekildeki rulo
filmler her makinede kullanılabilir.

 AIRplus kolaydır. Film rulolar  hafif ve kullanımı kolaydır.■
Makineler güvenilir, hızlı ve kullanımı çok kolaydır

 AIRplus çevrecidir. Ürünler yeniden kullanılabilir ve rulo■
filmler geri dönüşümlüdür.

 AIRplus  uyumludur.  Makineleri küçük ve taşınabilirdir.■
Paketleme alanınıza ve sisteminize kolayca entegre
olabilir.




