
PAPERplus® GE   malzeme, 
 navlun, koruma, işçilik ve 

çeşitlilik gibi kritik alanlarda 
size  kutu içi ambalajlama 

çözümlerinde düşük 
maliyetle beraber üstün 
verimlilik sunan bir 
üründür. Storopack 
patentli sıkıştırma 
tekniğini kullanan  PA-
PERplus® GE daha az  
kağıt ( sarf malzeme) 

kullanarak ürününüz için 
üstün koruma sağlayan 

elastiki kağıt tamponlar 
üretir. Bu da yüksek koruma 

özelliğinden ödün vermeksizin 
malzeme ve navlun maliyetlerinizin 

düşmesini sağlar. 

Çok yönlü bir ürün olan, PAPERplus® GE  hafif 
yada ağır her tür ürünün  tüm boyutlardaki karton ku-

tularda ambalajlanmasına ve korunmasına uygundur. Bunun 
yanı sıra, PAPERplus® GE kağıt tamponların günümüzde her 
geçen gün daha çok yaygınlaşan, küçük karton kutularda dahi 
kullanımı çok kolaydır ve ambalajlama işleminizi hızlandırır, 

Günümüz ekonomisi kutu içi ambalajlama çözümlerinde yüksek verimlilik gerektirir.

PAPERplus® GE her açıdan rekabetçi kutu içi 
koruyucu kağıt  ambalaj ürünleri sunar.
PAPERplus® GE tüm kutu içi koruyucu ambalaj uygulamalarında 
maliyetlerin düşürülmesinde etkilidir. Boşluk doldurma uygulaması 
için PAPERplus® GE tek katlı kağıt tampon kullanımı, standart 
yüksek hızlı bir  konvertisöre oranla  minimum % 35’e varan maliyet  
avantajı sağlar. Bunun yanı sıra, PAPERplus® GE kağıt tamponları 
her tip ağırlık ve ölçüdeki ürünler için güvenilir koruma sağlar, bu da 
her türlü ambalajlama ortamlarında kullanılabilen çok yönlü ve etkili 
bir seçenek yapar.

Aşağıdaki grafik 3 farklı paketleme uygulamasında PAPERplus® GE 
‘nin rakip kağıt ürünlerine göre sağladığı avantajları göstermektedir. 

Avantajlar Hafif Objelerin 
Ambalajlanması

Ağır Objelerin 
Ambalajlanması

Boşluk Doldurma 
Yöntemiyle Ambalajlama

En düşük maliyet Ge 1 – tek kat
Tek kat kağıt tamponlarda rakip-
lere oranla % 15 düşük maliyet

Ge 2 – çift kat
Çift kat kağıt tamponlarda rakip-
lere oranla % 25 düşük maliyet

Boşluk doldurmada tek kat kağıt tam-
pon kullanan yüksek hızlı konvertisör-
lere oranla % 25 – 35 düşük maliyet

Kullanım kolaylığı GE 1-tek kat GE 2-çift kat veya GE 1-tek kat GE 1-tek kat
En iyi koruma GE 1-tek kat GE 2-çift kat GE 1-tek kat

PAPERplus® GE her çeşit kutu içi koruyucu 
ambalajlama ihtiyacınızı karşılayacak kağıt  
tamponlar sunar.

Kırılabilir ürünler için yastıklama 
yoluyla koruma sağlar.

Kutu içinde hareketi önlemek için 
ürünü sarmalayarak bloklar

Hafif ve pratik yapısı Boşluk 
Doldurma Yöntemi için idealdir.

Ürünün etrafından dolanarak 
veya sarmalayarak ağır objelerin 
korunmasını ve stabilize edile-
bilmesini sağlar.
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Üstün kapsamlı ve ekonomik koruma sağlar■

Küçük ve orta büyüklükteki kutularda kolay kullanım■
olanağı sağlar

Kaynak kullanım oranını azaltır■

 ■ Çevreci bir üründür, şirketinizin kurumsal sosyal
sorumluluk imajına katkıda bulunur.

 Talep edildiğinde isteğinize göre şekillenir.■

PAPERplus® GE korumadan ödün vermeden kaynak tasarrufu 
sağlamak amacı ile, daha küçük kağıt rulosu kullanmaktadır.
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Daha fazla bilgi için bize aşağıdaki adreslerden 
ulaşabilirsiniz:

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;
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