Nazwa

Kategoria

Podkategoria

Urządzenie do
wypełniania
powietrzem
poduszek lub
mat foliowych OPUS
aeroPOUCH 3

Pakowanie

Urządzenia do
wypełniaczy
powietrznych

Dobrze zaPAKOWANE – Urządzenia do wypełniania
powietrzem poduszek lub mat foliowych
Sporo, dużo, coraz więcej… codziennie wysyłamy paczki. Chcemy, by były dobrze zapakowane, zabezpieczone, świetnie
wyglądały i by ich pakowanie nie zajmowało dużo czasu. Teraz to możliwe. Każdy, kto będzie pakował i każdy, kto paczkę
będzie rozpakowywał doceni funkcjonalność, ekonomię, wygląd i optymalizację – każdy, kogo paczka będzie wypełniona
i zabezpieczona wypełniaczami powietrznymi w postaci poduszek lub mat powietrznych!

Łatwa obsługa i kompaktowe wymiary
AeroPOUCH 3 to uniwersalne urządzenie do wypełniania poduszek i mat powietrznych. Teraz samodzielnie wyprodukujesz
poduszki powietrzne do pakowania oraz stabilizowania produktów w paczkach. Nie będziesz musiał niczego robić na zapas –
ilość poduszek i mat powietrznych dostosujesz do swoich indywidualnych potrzeb.

Szybka instalacja, intuicyjna obsługa
Wyjmij urządzenie z opakowania, postaw na płaskim stole tak, by nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Za chwilę rozpoczniesz
produkcję wypełniaczy powietrznych. Poduszki lub maty będą napełniane powietrzem pod ciśnieniem i jednocześnie zgrzewane
podczas jednego przejścia przez urządzenie z prędkością 3 metrów w ciągu minuty!

Panel sterowania w AeroPOUCH 3 – działania stale pod
kontrolą
Gdy podłączysz urządzenie zapala się czerwona dioda wskaźnika zasilania, gdy zaczyna migać zielona dioda – urządzenie
nagrzewa się, a po około 4 minutach zielona dioda świeci stale – urządzenie do wypełniania powietrzem jest gotowe do pracy.

Popatrz jakie to proste
Zamontuj rolki z folią i upewnij się, że folia znajduje się dokładnie między wałkami zgrzewającymi. Teraz możesz przystąpić do
produkcji wypełniaczy do Twoich paczek.

Każdy może obsługiwać aeroPOUCH 3
Urządzenie jest tak proste w obsłudze, że cała instrukcja obsługi znajduje się na jego boku.

REGULACJA CIŚNIENIA

Wymiary poduszek i mat są różne, ponieważ różne są wymagania dotyczące pakowania. Dodatkowo możesz regulować ich
sprężystość (ciśnienie). Ilość powietrza, którym napełniasz poduszki, możesz kontrolować za pomocą wskaźników. Skala od 1-3

przeznaczona jest dla folii o szerokości do 200 mm, skala od 4-6 dla foli do 400 mm.

100 % Bezpieczeństwa.
Ustawiając odpowiednie ciśnienie w poduszkach powietrznych uzyskujesz najlepszą ochronę i zabezpieczenie – dokładnie
takiego, jakiego oczekujesz. Takie wypełniacze doskonale zastępują nieestetyczne i mniej opłacalne wypełnienia takie jak
pianka, wypełniacze papierowe czy cienka folia bąbelkowa. Każda folia posiada perforację, dzięki której z łatwością oderwiesz
taki kawałek, jaki potrzebujesz.

Niezastąpione urządzenie przy pakowaniu paczek!
AeroPOUCH 3 to urządzenie, które pod ciśnieniem potraﬁ wypełniać powietrzem oraz zgrzewać maty lub poduszki powietrzne.
Pojedyncze maty i poduszki są bardzo sprężyste i trwałe. Na miejscu produkujesz tyle materiału wypełniającego ile potrzebujesz
o sprężystości jaką preferujesz. Towar zabezpieczony jest w 100 %!

Zalety wypełniaczy powietrznych areoPOUCH
niska waga – mniejszy koszt transportu
wypełnienie nie rozsypuje się, nie brudzi, jest estetyczne
bezpieczeństwo, amortyzacja drgań i wstrząsów
ochrona przed zmianą temperatury
optymalnie niskie zużycie materiału
możliwość recyklingu, ekologia
łatwość przechowywania
perforacja umożliwia wygodne odrywanie
wielokrotne wykorzystanie

Tak zapakuj, by miło było rozpakować ;)
Dobrze i efektownie zapakowany towar to wizytówka sprzedawcy, to dbałość o każdy szczegół, by klient był w pełni
zadowolony. Teraz możesz to zrobić, najlepiej jak się da, korzystając z folii do tworzenia poduszek i mat powietrznych.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

AEROP3

5903868906000

1599,00 zł

Urządzenie do
wypełniania
powietrzem
poduszek lub
mat foliowych OPUS
aeroPOUCH 8

Pakowanie

Cena brutto

1966,77 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Urządzenia do
wypełniaczy
powietrznych

Dobrze zaPAKOWANE – Urządzenia do wypełniania
powietrzem poduszek lub mat foliowych
Sporo, dużo, coraz więcej… codziennie wysyłamy paczki. Chcemy, by były dobrze zapakowane, zabezpieczone, świetnie
wyglądały i by ich pakowanie nie zajmowało dużo czasu. Teraz to możliwe. Każdy, kto będzie pakował i każdy, kto paczkę
będzie rozpakowywał doceni funkcjonalność, ekonomię, wygląd i optymalizację – każdy, kogo paczka będzie wypełniona
i zabezpieczona wypełniaczami powietrznymi w postaci poduszek lub mat powietrznych!

Szybka i wygodna praca
AeroPOUCH 8 to uniwersalne urządzenie do wypełniania poduszek i mat powietrznych. Teraz samodzielnie wyprodukujesz
poduszki powietrzne do pakowania oraz stabilizowania produktów w paczkach. Nie będziesz musiał niczego robić na zapas –
ilość poduszek i mat powietrznych dostosujesz do swoich indywidualnych potrzeb.

Szybka instalacja, intuicyjna obsługa
Wyjmij urządzenie z opakowania, podłącz zasilanie, rozłóż podporę i zamontuj folię. Za chwilę rozpoczniesz produkcję
wypełniaczy powietrznych do paczek – poduszki i maty będą napełniane powietrzem pod ciśnieniem i jednocześnie zgrzewane –
podczas jednego przejścia przez urządzenie, z prędkością aż 8 metrów w ciągu minuty!

Sterowanie ręczne lub nożne
Gdy podłączysz urządzenie zapala się czerwona lampka wskaźnika zasilania, gdy zaczyna migać zielona lampka – urządzenie
nagrzewa się, a po około 4 minutach zielona lampka świeci stale – teraz urządzenie do wypełniaczy z powietrzem jest gotowe
do pracy, naciśnij przycisk Start/Pauza i produkuj swoje poduszki powietrzne! Urządzeniem możesz sterować również za pomocą
przełącznika nożnego.

Regulacja ciśnienia
Wymiary poduszek i mat są różne, ponieważ różne są wymagania dotyczące pakowania. Dodatkowo możesz regulować ich
sprężystość (ciśnienie). Ilość powietrza, którym napełniasz poduszki, możesz kontrolować za pomocą wskaźników. Skala od 1-3
przeznaczona jest dla folii o szerokości do 200 mm, skala od 4-6 dla foli do 400 mm.

100 % Bezpieczeństwa.
Ustawiając odpowiednie ciśnienie w poduszkach powietrznych uzyskujesz najlepszą ochronę i zabezpieczenie – dokładnie
takiego, jakiego oczekujesz. Takie wypełniacze doskonale zastępują nieestetyczne i mniej opłacalne wypełnienia takie jak
pianka, wypełniacze papierowe czy cienka folia bąbelkowa. Każda folia posiada perforację, dzięki której z łatwością oderwiesz
taki kawałek, jaki potrzebujesz.

Niezastąpione urządzenie przy pakowaniu paczek!
AeroPOUCH 8 potraﬁ wypełniać powietrzem oraz zgrzewać maty oraz poduszki powietrzne nieprzerwanie przez 1,5 godziny.
W tym czasie możesz wyprodukować aż 720 metrów wypełniaczy! Na miejscu produkujesz tyle wypełniaczy ile potrzebujesz.
Dbasz o środowisko - nasze folie to polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), ekologiczny, biodegradowalny i uważany za
najbezpieczniejszy dla zdrowia!

Zalety wypełniaczy powietrznych areoPOUCH
niska waga – mniejszy koszt transportu
wypełnienie nie rozsypuje się, nie brudzi, jest estetyczne
bezpieczeństwo, amortyzacja drgań i wstrząsów
ochrona przed zmianą temperatury
optymalnie niskie zużycie materiału
możliwość recyklingu, ekologia
łatwość przechowywania
perforacja umożliwia wygodne odrywanie
wielokrotne wykorzystanie

Tak zapakuj, by miło było rozpakować ;)
Dobrze i efektownie zapakowany towar to wizytówka sprzedawcy, to dbałość o każdy szczegół, by klient był w pełni
zadowolony. Teraz możesz to zrobić, najlepiej jak się da, korzystając z folii do tworzenia poduszek i mat powietrznych.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

AEROP8

5903868906017

3499,00 zł

Cena brutto

4303,77 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Wypełniacz
powietrzny w
rolce O.aeroPOUCH 100 x 200 mm pojedyncza
poduszka - 20
µm - rolka 300 m

Pakowanie

Folie do
wypełniaczy
powietrznych

Dobrze zaPAKOWANE – Urządzenia do wypełniania
powietrzem poduszek lub mat foliowych
Sporo, dużo, coraz więcej… codziennie wysyłamy paczki. Chcemy, by były dobrze zapakowane, zabezpieczone, świetnie
wyglądały i by ich pakowanie nie zajmowało dużo czasu. Teraz to możliwe. Każdy, kto będzie pakował i każdy, kto paczkę
będzie rozpakowywał doceni funkcjonalność, ekonomię, wygląd i optymalizację – każdy, kogo paczka będzie wypełniona
i zabezpieczona wypełniaczami powietrznymi w postaci poduszek lub mat!

Profesjonalne wypełniacze to wizytówka Twojej ﬁrmy
Oferta skierowana jest do wszystkich ﬁrm, które codziennie wysyłają paczki do swoich klientów w tym do magazynów, sklepów
stacjonarnych lub internetowych. Urządzenia sprawdzą się wszędzie tam, gdzie pakowanych jest od kilku do nawet 1000 paczek
dziennie. Wypełniacze powietrzne są optymalnym rozwiązaniem, ponieważ nie zajmują dużo przestrzeni magazynowej i można
je napełniać na bieżąco. Praca jest szybka i czysta, a efekt profesjonalny.

Bezpiecznie i wygodnie
Poduszki i maty foliowe doskonale amortyzują drgania, chronią przed zmianami temperatury, szczelnie wypełniają puste
przestrzenie dając gwarancję bezpiecznego transportu. Ważnym aspektem jest również fakt, że wypełniacze powietrzne
niewiele ważą, dlatego nie wpływają na wagę przesyłki, a co za tym idzie – nie podnoszą jej kosztu. Osoba pakująca nie musi
zawijać produktu wiele razy – poduszki foliowe lub maty foliowe zabezpieczają Twój produkt wykorzystując do tego celu o wiele
mniej materiału (folii), a praca jest mniej czasochłonna!

Folia

HDPE

– co warto wiedzieć

HDPE (z ang. High-Density PolyEthylene) to polietylen o wysokiej gęstości (trójkąt recyklingowy oznaczenie “02”). HDPE jest

ekologiczny i biodegradowalny, uważany (obok ''05'') za najbezpieczniejszy dla zdrowia, produkuje się z niego zabawki dla
dzieci, pakowane są w niego produkty mleczne lub środki czystości. Folia ta jest nietoksyczna, cechuje się dobrą wytrzymałością
mechaniczną, jest wytrzymała na ściskanie oraz znacznie lepiej znosi uszkodzenia. Jest odporna na wpływ wody, soli, nie
przepuszcza gazów, wilgoci, zanieczyszczeń, ma podwyższoną temperaturę topnienia, która wynosi 125 °C.

Ekologia w pakowaniu
Proekologiczne regulacje i normy zmieniają ﬁrmy i preferencje klientów. Ciągle wzrasta zainteresowanie ekologicznymi
opakowaniami oraz rozwiązaniami, które ograniczają zużycie surowców. Nasze folie zapewniają pełną ochronę przy optymalnie
niskim zużyciu materiału, są lżejsze niż inne materiały, od podstaw są projektowane i produkowane z myślą o możliwości ich
ponownego wykorzystania oraz późniejszego przetworzenia – podlegają recyklingowi.

Zalety wypełniaczy powietrznych areoPOUCH
niska waga – mniejszy koszt transportu
wypełnienie nie rozsypuje się, nie brudzi, jest estetyczne
bezpieczeństwo, amortyzacja drgań i wstrząsów
ochrona przed zmianą temperatury
optymalnie niskie zużycie materiału
możliwość recyklingu, ekologia
łatwość przechowywania

perforacja umożliwia wygodne odrywanie
wielokrotne wykorzystanie

Tak zapakuj, by miło było rozpakować ;)
Dobrze i efektownie zapakowany towar to wizytówka sprzedawcy, to dbałość o każdy szczegół, by klient był w pełni
zadowolony. Teraz możesz to zrobić, najlepiej jak się da, korzystając z folii do tworzenia poduszek i mat powietrznych.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

AEROHDPESP300

5903868906024

129,00 zł

Wypełniacz
powietrzny w
rolce O.aeroPOUCH 325 x 400 mm mata 20
poduszek - 20
µm - 300 m

Pakowanie

Cena brutto

158,67 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie do
wypełniaczy
powietrznych

Dobrze zaPAKOWANE – Urządzenia do wypełniania
powietrzem poduszek lub mat foliowych
Sporo, dużo, coraz więcej… codziennie wysyłamy paczki. Chcemy, by były dobrze zapakowane, zabezpieczone, świetnie
wyglądały i by ich pakowanie nie zajmowało dużo czasu. Teraz to możliwe. Każdy, kto będzie pakował i każdy, kto paczkę
będzie rozpakowywał doceni funkcjonalność, ekonomię, wygląd i optymalizację – każdy, kogo paczka będzie wypełniona
i zabezpieczona wypełniaczami powietrznymi w postaci poduszek lub mat!

Profesjonalne wypełniacze to wizytówka Twojej ﬁrmy
Oferta skierowana jest do wszystkich ﬁrm, które codziennie wysyłają paczki do swoich klientów w tym do magazynów, sklepów
stacjonarnych lub internetowych. Urządzenia sprawdzą się wszędzie tam, gdzie pakowanych jest od kilku do nawet 1000 paczek
dziennie. Wypełniacze powietrzne są optymalnym rozwiązaniem, ponieważ nie zajmują dużo przestrzeni magazynowej i można
je napełniać na bieżąco. Praca jest szybka i czysta, a efekt profesjonalny.

Bezpiecznie i wygodnie
Poduszki i maty foliowe doskonale amortyzują drgania, chronią przed zmianami temperatury, szczelnie wypełniają puste
przestrzenie dając gwarancję bezpiecznego transportu. Ważnym aspektem jest również fakt, że wypełniacze powietrzne
niewiele ważą, dlatego nie wpływają na wagę przesyłki, a co za tym idzie – nie podnoszą jej kosztu. Osoba pakująca nie musi
zawijać produktu wiele razy – poduszki foliowe lub maty foliowe zabezpieczają Twój produkt wykorzystując do tego celu o wiele
mniej materiału (folii), a praca jest mniej czasochłonna!

Folia

HDPE

– co warto wiedzieć

HDPE (z ang. High-Density PolyEthylene) to polietylen o wysokiej gęstości (trójkąt recyklingowy oznaczenie “02”). HDPE jest

ekologiczny i biodegradowalny, uważany (obok ''05'') za najbezpieczniejszy dla zdrowia, produkuje się z niego zabawki dla
dzieci, pakowane są w niego produkty mleczne lub środki czystości. Folia ta jest nietoksyczna, cechuje się dobrą wytrzymałością
mechaniczną, jest wytrzymała na ściskanie oraz znacznie lepiej znosi uszkodzenia. Jest odporna na wpływ wody, soli, nie
przepuszcza gazów, wilgoci, zanieczyszczeń, ma podwyższoną temperaturę topnienia, która wynosi 125 °C.

Ekologia w pakowaniu
Proekologiczne regulacje i normy zmieniają ﬁrmy i preferencje klientów. Ciągle wzrasta zainteresowanie ekologicznymi
opakowaniami oraz rozwiązaniami, które ograniczają zużycie surowców. Nasze folie zapewniają pełną ochronę przy optymalnie
niskim zużyciu materiału, są lżejsze niż inne materiały, od podstaw są projektowane i produkowane z myślą o możliwości ich
ponownego wykorzystania oraz późniejszego przetworzenia – podlegają recyklingowi.

Zalety wypełniaczy powietrznych areoPOUCH
niska waga – mniejszy koszt transportu
wypełnienie nie rozsypuje się, nie brudzi, jest estetyczne
bezpieczeństwo, amortyzacja drgań i wstrząsów
ochrona przed zmianą temperatury
optymalnie niskie zużycie materiału
możliwość recyklingu, ekologia
łatwość przechowywania
perforacja umożliwia wygodne odrywanie
wielokrotne wykorzystanie

Tak zapakuj, by miło było rozpakować ;)
Dobrze i efektownie zapakowany towar to wizytówka sprzedawcy, to dbałość o każdy szczegół, by klient był w pełni
zadowolony. Teraz możesz to zrobić, najlepiej jak się da, korzystając z folii do tworzenia poduszek i mat powietrznych.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

AEROHDPEST300

5903868906048

269,00 zł

Wypełniacz
powietrzny w
rolce O.aeroPOUCH 325 x 400 mm mata 60 bąbli 20 µm - 300 m

Pakowanie

Cena brutto

330,87 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie do
wypełniaczy
powietrznych

Dobrze zaPAKOWANE – Urządzenia do wypełniania
powietrzem poduszek lub mat foliowych
Sporo, dużo, coraz więcej… codziennie wysyłamy paczki. Chcemy, by były dobrze zapakowane, zabezpieczone, świetnie
wyglądały i by ich pakowanie nie zajmowało dużo czasu. Teraz to możliwe. Każdy, kto będzie pakował i każdy, kto paczkę
będzie rozpakowywał doceni funkcjonalność, ekonomię, wygląd i optymalizację – każdy, kogo paczka będzie wypełniona
i zabezpieczona wypełniaczami powietrznymi w postaci poduszek lub mat!

Profesjonalne wypełniacze to wizytówka Twojej ﬁrmy
Oferta skierowana jest do wszystkich ﬁrm, które codziennie wysyłają paczki do swoich klientów w tym do magazynów, sklepów
stacjonarnych lub internetowych. Urządzenia sprawdzą się wszędzie tam, gdzie pakowanych jest od kilku do nawet 1000 paczek
dziennie. Wypełniacze powietrzne są optymalnym rozwiązaniem, ponieważ nie zajmują dużo przestrzeni magazynowej i można
je napełniać na bieżąco. Praca jest szybka i czysta, a efekt profesjonalny.

Bezpiecznie i wygodnie
Poduszki i maty foliowe doskonale amortyzują drgania, chronią przed zmianami temperatury, szczelnie wypełniają puste
przestrzenie dając gwarancję bezpiecznego transportu. Ważnym aspektem jest również fakt, że wypełniacze powietrzne
niewiele ważą, dlatego nie wpływają na wagę przesyłki, a co za tym idzie – nie podnoszą jej kosztu. Osoba pakująca nie musi
zawijać produktu wiele razy – poduszki foliowe lub maty foliowe zabezpieczają Twój produkt wykorzystując do tego celu o wiele
mniej materiału (folii), a praca jest mniej czasochłonna!

Folia

HDPE

– co warto wiedzieć

HDPE (z ang. High-Density PolyEthylene) to polietylen o wysokiej gęstości (trójkąt recyklingowy oznaczenie “02”). HDPE jest

ekologiczny i biodegradowalny, uważany (obok ''05'') za najbezpieczniejszy dla zdrowia, produkuje się z niego zabawki dla
dzieci, pakowane są w niego produkty mleczne lub środki czystości. Folia ta jest nietoksyczna, cechuje się dobrą wytrzymałością
mechaniczną, jest wytrzymała na ściskanie oraz znacznie lepiej znosi uszkodzenia. Jest odporna na wpływ wody, soli, nie

przepuszcza gazów, wilgoci, zanieczyszczeń, ma podwyższoną temperaturę topnienia, która wynosi 125 °C.

Ekologia w pakowaniu
Proekologiczne regulacje i normy zmieniają ﬁrmy i preferencje klientów. Ciągle wzrasta zainteresowanie ekologicznymi
opakowaniami oraz rozwiązaniami, które ograniczają zużycie surowców. Nasze folie zapewniają pełną ochronę przy optymalnie
niskim zużyciu materiału, są lżejsze niż inne materiały, od podstaw są projektowane i produkowane z myślą o możliwości ich
ponownego wykorzystania oraz późniejszego przetworzenia – podlegają recyklingowi.

Zalety wypełniaczy powietrznych areoPOUCH
niska waga – mniejszy koszt transportu
wypełnienie nie rozsypuje się, nie brudzi, jest estetyczne
bezpieczeństwo, amortyzacja drgań i wstrząsów
ochrona przed zmianą temperatury
optymalnie niskie zużycie materiału
możliwość recyklingu, ekologia
łatwość przechowywania
perforacja umożliwia wygodne odrywanie
wielokrotne wykorzystanie

Tak zapakuj, by miło było rozpakować ;)
Dobrze i efektownie zapakowany towar to wizytówka sprzedawcy, to dbałość o każdy szczegół, by klient był w pełni
zadowolony. Teraz możesz to zrobić, najlepiej jak się da, korzystając z folii do tworzenia poduszek i mat powietrznych.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

AEROHDPEPT300

5903868906031

269,00 zł

Cena brutto

330,87 zł

Ilość w opak.

1 rolka

