Folie ręczne

Dostępne uszlachetnienia:

Służą do ręcznego owijania towaru na paletach.
W zależności od potrzeb Klienta jesteśmy w stanie wyprodukować folię ręczną już od 8 µm do 35 µm
grubości oraz szerokości 250, 400, 450 oraz 500 mm.
Folia stretch powyżej 17 µm używana jest przede wszystkim przy zabezpieczeniu asortymentu ciężkiego
takiego jak cegły, kostki brukowe czy też artykuły metalowe.
Dzięki w pełni zautomatyzowanym liniom produkcyjnym możliwe jest pakowanie folii stretch w kartony
po 6 szt.
Ręczne

Grubość

8-11 µm

12 µm

15-35 µm

Szerokość

250, 400, 450, 500 mm

250, 400, 450, 500 mm

250, 400, 450, 500 mm

Waga netto

0,7 - 4 kg

0,7 - 4 kg

0,7 - 8 kg

Rozciągliwość

120% - 200%

150% - 250%

150% - 300%

Kolor

transparent

transparent

transparent, czarny*, biały*,
niebieski**

Eco-Performance
Pre-Stretch®
Folia Eco-Performance Pre-stretch produkowana przez Efekt Plus to pierwsza na świecie folia wstępnie
rozciągnięta wytwarzana bezpośrednio na linii produkcyjnej.
Pre-stretch produkowany jest w wersji z zakładkami oraz bez zakładek. Zaawansowany proces technologiczny i starannie dobrane surowce pozwalają oferować nam produkt o wysokich parametrach wytrzymałościowych i wydajnościowych.

Pre-stretch

Grubość

6-12 µm*

Szerokość

430**, 440, 450 mm

Nawój

400 - 800 mb

Kolor

transparent

*rekomendowana grubość 7-9 µm
**standardowa szerokość rolki

Cechy produktu

*dostępne w rozciągach od 150% do 250%,
**dostępne w rozciągach 150%.

Typowa pojedyncza rolka folii Pre-Stretch
o gr. 8 μm to aż 600 mb materiału
stretch. Zbudowana jest z 13 warstw.
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Mini Rap

W porównaniu do klasycznej folii stretch
koszty owijania są zredukowane
aż o 40%.

Cechy produktu

Dlaczego pre-stretch?

Folia stretch Mini RAP to doskonała
alternatywa dla taśmy klejącej.
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Stosuje się ją do zabezpieczania mniejszych
ładunków.
Dostępna w wersji dla prawo i lewo
ręcznych, a także uniwersalna.

Mini-Rap

Grubość

8-35 µm

Szerokość

100, 125 mm

Rozciągliwość

120% - 250%

Kolor

transparent, czarny*, biały*,
niebieski**

*dostępne w rozciągach od 150% do 250%,
**dostępne w rozciągach 150%.

Wysoka stabilność ładunku
elastyczność folii i niskie
naprężenia równoważą
i zabezpieczają ładunek.
Stabilizacja ładunku jest
porównywalna z folią
klasy POWER.
Odporność na zerwanie
folia wstępnie rozciągnięta
posiada 13 warstw.

Łatwe użycie
wymaga mniejszego użycia siły do
naprężenia folii i owinięcia towaru,
oszczędzając czas i energię
pracownika.

Produkt pro-ekologiczny
użycie folii pre-stretch gwarantuje
zmniejszenie zużycia folii co jest równe
z mniejszą ilością odpadów.

www.folia-stretch.pl

