Block and Brace beschermende verpakkingsoplossingen
Productverpakkingen zijn uitgegroeid tot een uitermate belangrijk onderdeel van uw sales &
marketingactiviteiten, en dit geldt ook voor interne beschermende verpakkingsoplossingen. Nu de
online verkoop met 20% per jaar stijgt, speelt de verpakking voor e-commerce een belangrijke rol voor
uw merk en uw verzendkosten. Innovatieve beschermende verpakkingsoplossingen kunnen het imago
van uw bedrijf verhogen dankzij een nette en mooi ogende interne verpakking. Ze tonen ook dat u
bezorgd bent om het milieu en verkleinen de omvang en het gewicht van de totale verpakking, wat leidt
tot lagere verzendkosten.

AirPouch® FastWrap™ Block and Brace
• E
 Z-Tear™ perforaties maken tubes efficiënter en gemakkelijker van elkaar te scheiden, voor een
optimale verpakkingssnelheid
• D
 uurzame en prikbestendige tubes die ter plaatse worden opgeblazen, om kostbare magazijnruimte
uit te sparen

Afzetmarkten
AirPouch FastWrap EZ
Tear tubes zijn veelzijdig,
kunnen gebruikt worden
voor veel beschermende
verpakkingstoepassingen
en zijn zeer geschikt voor
alle opvultoepassingen,
waaronder:
• Postorderverwerking
• Orderverwerking
farmaceutica
• Derdenlogistiek
• Contractverpakkingen en
verwerking

• De tubes zijn schoon, stofvrij en vederlicht
• Materiaal in dozen voor kortere omschakeltijden
• De producten zijn altijd op voorraad en kunnen eenvoudig besteld worden
• Zorgt voor een onderhoudsvriendelijke, ongevaarlijke verpakking
• A
 irPouch FastWrap tubes zijn eindeloos recycleerbaar, en worden geleverd in biologisch afbreekbare
en gerecycleerde mixen
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Exclusieve EZ-Tear Perforaties
AirPouch FastWrap tubes zijn uitgerust met onze gepatenteerde EZ-Tear™ perforaties om de tubes snel
en gemakkelijke te scheiden, zodat verpakkers efficiënter kunnen werken.
Dankzij deze perforaties kan de verpakker ook gemakkelijk de juiste
hoeveelheid nodig materiaal selecteren, zodat er geen materiaal
verloren gaat.

Duurzame verpakkingen
Consumenten beseffen al snel hoeveel afval ze genereren en hebben
behoefte aan duurzamere verpakkingsoplossingen. AirPouch FastWrap
opblaasbare tubes gebruiken minder materiaal dan andere soorten
beschermverpakking, en er worden geen gevaarlijke chemicaliën
gebruikt tijdens het verpakken. Bovendien laat onze lijn GeoTech®
oxobiologisch afbreekbare en gerecycleerde producten uw klanten zien
dat u bezorgd bent om het milieu.

Kosten verlagen
AirPouch® FastWrap™ inflate-on-demand beschermende verpakkingen
leveren een aanzienlijke kostenbesparing op in vergelijking met andere
soorten block-and-brace, zoals opblaasbare films, schuimstukken,
polystyreen of opvulmateriaal in gegoten pulp.
Tubes-on-demand bieden een lichte en schone oplossing voor
beschermende verpakkingen en zijn sterk genoeg om het product
uitstekend te beschermen in een kleine ruimte. AirPouch FastWrap
voorgevormde tubes zijn minder arbeidsintensief dan andere systemen,
en worden geleverd in een doos met hoog rendement om de
verzendkosten en opslagvereisten te beperken.
• Vereist een kortere verpakkingstijd dan schuim- en pulpproducten
• Vermindert de kubieke meter kost voor transport en opslag
• E
 en goede pasvorm bij materiaal in het verzendpakket voor een beter
beheer van de drukrichtingen
• Voorkomt transportschade, vermindert productverliezen en retours
• V
 olledig elektrisch, onderhoudsvriendelijk doseersysteem met
een zeer klein grondoppervlak om waardevolle opslagruimte
te besparen

AirPouch tubes bieden een
uitstekende afdichting en
prikweerstand voor duurzaamheid
en betrouwbare luchtdichtheid

AirPouch FastWrap Tubes materialen
en specificaties
Breedte (opgeblazen)

Materiaal

350mm

GeoTech

LG

✔

Clear

LG

✔

Meter/Doos
Perforatie (opgeblazen)

533
150mm

Materiaaltypes
DuraClear 2000TM Tubes on Demand
• P
 olyethyleen met verbeterde lineaire densiteit en superieure
duurzaamheid en prikweerstand
GeoTech DuraClear 2000 OxoBiologisch afbreekbare
Tubes on Demand
• B
 reken biologisch af wanneer ze in contact komen met andere
biologische afbreekbare materialen
GeoTech Recycled EZ-Tear AirPouch Tubes on Demand
• Bevat materiaal dat voor 80% is gerecycleerd

Voor meer informatie kunt u terecht op www.airpouch.be

Hoe gebruikt u beschermende verpakkingen het best
Uw producten goed verpakken voor verzending is van cruciaal belang om schade en retours te
beperken. Met de juiste verpakkingsmethoden en -materialen kunt u ervoor zorgen dat uw producten
hun bestemming in perfecte staat bereiken. Wij produceren een volledige lijn AirPouch beschermende
verpakkingen met luchtkussens on-demand voor diverse toepassingen, zoals:
• Opvullen – Bewegingen die schade kunnen veroorzaken beperken.
• Omwikkelen – Delicate items omwikkelen om ze te beschermen tegen trillingen en schokken tijdens
transport en goederenbehandeling
• Ondersteunen – Hoeken en randen die het meest kwetsbaar zijn voor schade beschermen
Gebruik beschermende verpakkingsproducten die specifiek voor dat gebruik bestemd zijn
- Om ervoor te zorgen dat producten schadevrij blijven, gebruikt u best beschermende
verpakkingsmaterialen zoals wordt aanbevolen. Een AirPouch specialist helpt u bepalen wat de beste
producten zijn voor uw behoeften.

AirPouch tubes kunnen uw producten op verschillende
manieren beschermen:

Blokkeren

Hoekbescherming

Aan het systeem
aangepaste materialen
Service & Ondersteuning
Maatwerk & integratiediensten
Automated Packaging Systems is gespecialiseerd in een totale
systeemaanpak van de verpakking door kwaliteitsvolle machines
voor beschermende verpakking te combineren aangepaste
verpakkingsmaterialen en met een deskundige klantenservice en
ondersteuning. We helpen onze klanten bij het stroomlijnen van
hun verpakkingsoperaties, het verhogen van hun productiviteit
en het verminderen van hun total cost of ownership door
oplossingen op maat uit te werken die perfect aansluiten bij hun
specifieke productiebehoeften.
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Alle materialen behoren tot categorie #4 kunststof, dat handiger te recycleren is.
Het additief dat wordt gebruikt in EGDC/oxobiologisch afbreekbare film is getest door
onafhankelijke laboratoria in overeenstemming met de standaard testmethoden die werden
goedgekeurd door ASTM, ISO, en andere dergelijke normalisatie-instellingen, en mag worden
verkocht als biologisch afbreekbaar en veilig voor het milieu.

airpouch.be
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