ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ...ΜΕΣΑ!
Η HELLAGRO, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη εταιρεία συσκευασίας
στην εξειδικευμένη προστασία STOROPACK, σας προσφέρει τα
προϊόντα AIRplus ® και PAPERplus®.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ... ΜΕΣΑ!
A) AIRplus®
Μαξιλαράκια αέρα τα οποία χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν
το κενό των χαρτοκιβωτίων ή να περιτυλίξουν πλήρως
το προϊόν. Ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν μέγιστη προστασία
σία του προϊόντος σας κατά τη μεταφορά και την αποθήκευσή
του. Οι συσκευές AIRplus® παράγουν άμεσα και κατ΄ απαίτηση
το υλικό συσκευασίας για να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειαστεί.
B) PAPERplus®
Χάρτινα επιθέματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν
το κενό των χαρτοκιβωτίων ή να περιτυλίξουν πλήρως το
προϊόν. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν μέγιστη
προστασία του προϊόντος κατά τη μεταφορά και την αποθήκευσή
του. Οι συσκευές PAPERplus® παράγουν άμεσα και κατ΄ απαίτηση
το υλικό συσκευασίας για να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειαστεί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
A) AIRplus®
1) Τα μαξιλαράκια αέρα δημιουργούνται από ένα
ρολλό φίλμ σε διάφορα μεγέθη. Επιλέγετε εσείς τη
μηχανή και τον τύπο του φιλμ που ταιριάζει στις
απαιτήσεις σας.
2) Τα ρολλά του φιλμ είναι ελαφριά και εύκολα
διαχωρίσιμα, και ελαχιστοποιούν το κόστος
αποθήκευσης και μεταφοράς.
3) Η αντοχή και η ανθεκτικότητά τους διασφαλίζει
αξιόπιστη προστασία για τα προϊόντα σας.
4) Ο αέρας στα μαξιλαράκια διαφοροποιείται για
ακόμη περισσότερες εφαρμογές.
5) Η συσκευή είναι εύκολη και γρήγορη στη χρήση,
φορητή και προσαρμόζεται στο χώρο
συσκευασίας σας.

B) PAPERplus®
1) Για τη συσκευασία μικρών, μεσαίων, μεγάλων και
βαρέων αντικειμένων, επιλέξετε ένα προϊόν PAPERplus®
που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας.
2) Τα υλικά συσκευασίας PAPERplus® είναι φτιαγμένα
από πρωτογενές και ανακυκλώσιμο χαρτί και είναι
αρκετά ανθεκτικά ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν.
3) Πιστοποιημένα υλικά (PEPC) χωρίς χημικά πρόσθετα.
4) Ποικιλία συσκευών που παρέχουν υψηλής
ποιότητας υλικό συσκευασίας κατ΄ απαίτηση, για
λειτουργικότερη διαδικασία συσκευασίας και
διασφάλιση μέγιστης προστασίας του προϊόντος.
5) Πολλαπλές επιλογές ρυθμίσεων, ευέλικτα
χαρακτηριστικά και πρόσθετα εξαρτήματα, δίνουν
τη δυνατότητα στις συσκευές να προσαρμοστούν
απόλυτα στη δική σας διαδικασία συσκευασίας.
6) Η συσκευή είναι εύκολη και γρήγορη στη χρήση, τη
τη ρητή και προσαρμόζεται στο χώρο συσκευασίας σας.

Κεντρικά Γραφεία Αθήνας: Λεωφ. Βουλιαγµένης 6, 16675 Γλυφάδα, Tηλ: 210 9635564, 210 5584310-14, Fax: 210 5584315
Υποκατάστηµα & Αποθήκη Θεσσαλονίκης: 10ο χλµ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς Νεοχωρούδα, 54500 Θεσσαλονίκη,
Tηλ: 2310 788721-2, Fax: 2310 788720, E-mail: thessaloniki@hellagro.gr
Αποθήκες:
• Λόφος Κυρίλλου ( Έξοδος 4 Αττικής Οδού) 19300 Ασπρόπυργος, Tηλ: 210 5571262, Fax: 210 4905238
• Αργυρούπολη 66100 Δράµα, Τηλ.: 25210 95915, Fax: 25210 95933

