POLYOLEFIN (POF) SHRINK FILM
Η πολυολεφίνη είναι φιλμ υψηλής μηχανικής αντοχής και ελαστικότητας,
σε πλήθος τύπους (μικροδιάτρητη, anti-fog, ειδικών ιδιοτήτων,
υψηλού και μεσαίου συντελεστή συρρίκνωσης). Κατάλληλη για τη
συσκευασία φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων. Εξαιρετική
ικανότητα προβολής για τα συσκευασμένα προϊόντα. Ευκολόχρηστη,
διαθέσιμη σε μονό ή διπλωμένο φιλμ. Έχει εξαιρετική συμπεριφορά σε όλες
τις συρρικνωτικές μηχανές για συσκευασία μονάδων ή προωθητικών
συσκευασιών.
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Το φιλμ συρρίκνωσης πολυολεφίνης αποτελεί την καλύτερη εναλλακτική
επιλογή σε σχέση με τα παραδοσιακά PVC/PE/PP/BOPP. Διαθέτει υψηλή
διαφάνεια, υψηλή συρρίκνωση, καλή σχέση απόδοσης-τιμής.
Το φιλμ συρρίκνωσης υψηλής απόδοσης αποτελεί ένα προϊόν πραγματικά
πολλαπλών χρήσεων. Συνεργάζεται με μηχανές συσκευασίας υψηλών
ταχυτήτων. Ιδανικό για ομοιόμορφο σχήμα και σύνθετες εφαρμογές συσκευασίας.
Ιδανικό για «βαριά» προϊόντα. Συσκευάζει προϊόντα όλων των σχημάτων,
ακόμη και αν υπάρχουν αιχμηρές εξοχές. Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη διανομή
συσκευασιών προβολής σε καταστήματα λιανικής.
Με τις καλύτερες αντιθαμβωτικές ιδιότητες. Κατάλληλο για συσκευασία
κατεψυγμένων προϊόντων λιανικής π.χ. φρούτων, λαχανικών, κρεάτων κλπ.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για προϊόντα ακανόνιστου σχήματος.
Κατάλληλο για χαρτικά, περιοδικά, κλινοσκεπάσματα, δώρα και άλλα μαλακά
προϊόντα. Βοηθάει μαλακά και ελαστικά προϊόντα να κρατάνε τη μορφή τους
χωρίς παραμορφώσεις.
Εξαιρετικές ιδιότητες εκτύπωσης. Κατάλληλο για φλεξογραφία και για
βαθυτυπία. Εκτύπωση από 1 έως 8 χρώματα. Η εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης
αναβαθμίζει το ίδιο το προϊόν, ενώ συγχρόνως προσφέρει και μείωση κόστους.
Επιτρέπει την ανανέωση του αέρα που βρίσκεται ανάμεσα στο συσκευασμένο
τρόφιμο και το περιβάλλον, διατηρώντας τη φρεσκάδα του προϊόντος.

Πλεονεκτήματα:
• Βελτιώνει τον τρόπο παρουσίασης και διατήρησης των προϊόντων, προσελκύοντας τον πελάτη.
• Κατάλληλο για τη συσκευασία και διαφύλαξη των προϊόντων από εξωτερικούς παράγοντες κατά τη
διάρκεια της μακράς μετακόμισης από τον προμηθευτή στον τελικό καταναλωτή.
• Γενικής χρήσης φιλμ θερμοσυρρικνούμενης συσκευασίας για κάθε διακινούμενο προϊόν.
• Μεγάλη σειρά φιλμ με υψηλή ευκαμψία για χειροκίνητα, ημιαυτόματα και αυτόματα μηχανήματα.
• Πιστοποιημένη ποιότητα για τρόφιμα σε εφαρμογές χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας, μεγάλης μηχανικής
αντίστασης, με ιδιότητες εξαιρετικής στεγανοποίησης, υψηλής ανθεκτικότητας και ελεγχόμενης περατότητας.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τις λύσεις συσκευασίας.
• Μελέτη σκοπιμότητας που αφορά στις προτεινόμενες λύσεις.
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