Quer Garantir a Temperatura dos
Seus Produtos Por 72hs,
96hs ou Mais?

Embalagem Para Cold Chain
Instapak ® Temp Guard ™
Reduz Despesas e Mantém Seus Produtos Frios
Por Mais Tempo
Instapak ® Temp Guard™Cold Chain Packaging é uma
solução de alta performance desenvolvida para assegurar
a manutenção da temperatura de produtos sensíveis
durante o transporte. Uma vez que as espumas em
poliuretano Instapak® são comprovadamente melhores
isolantes do que o poliestireno expandido - EPS (isopor),
seus produtos podem ser mantidos mais frios por mais
tempo, permitindo escolher formas mais econômicas de
envio.

Após a confecção do cooler, testes são realizados visando comparar
sua embalagem atual com a nova solução Instapak ® Temp Guard™
proposta.

Avalie Sua Atual Embalagem
A sua embalagem requer envios dispendiosos, de um dia para outro ou entregas
rápidas por não permitir autonomia maior que 48-54 horas?
Você gostaria de uma embalagem que mantivesse a faixa de temperatura por
72 horas ou mais?
A sua embalagem permite envios às sextas-feiras, ou você só pode faturar seus
pedidos até quarta ou quinta-feira por não conseguir o controle de temperatura

Performance Superior

Você utiliza elementos refrigerantes em grande quantidade?

A performance superior dos coolers Instapak® Temp Guard™
comparada às embalagens em EPS, foi consistentemente
comprovada através de testes em campo, permitindo às
empresas moverem suas
operações logísticas de
custosos envios de dia
seguinte para serviços
mais econômicos de
entrega em 2 a 3 dias.
Tal isolamento superior

Você gostaria de uma embalagem com tamanho ajustado à sua operação?

menor cubagem, menor peso e a utilização de
menos elemento refrigerante, proporcionando à sua empresa
ganhos operacionais.

Você gostaria de uma embalagem menor para envios com menor quantidade de
produto, mas que seja capaz de garantir a temperatura por 72 horas ou mais?
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Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for “sim”, então a
solução Instapak® Temp Guard™ é ideal para sua empresa.

Veja Seus Ganhos:
De acordo com o www.coldchaininfo.com, a “capacidade de isolamento
longo.”
Ao usar uma solução de melhor isolamento térmico, você será capaz de
alterar seus embarques noturnos por um serviço de 2 ou 3 dias, o que

Projetos de Coolers Customizados
Os coolers Instapak ® Temp Guard™ são desenvolvidos por
engenheiros de embalagem da Sealed Air de acordo com
as suas necessidades. Usamos
moldes customizados e a densidade
ideal da espuma. A sua solução em
embalagem para Cold Chain equilibrará
desempenho, custo de materiais e frete.
Além disso os coolers Instapak são
resistentes e podem ser reutilizados.
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Soluções em Monitoramento Turbo Tag
As soluções em monitoramento Turbo Tag ® são ideais para complementar
as embalagens para Cold Chain Instapak ® Temp Guard™, assegurando um
gerenciamento apropriado da temperatura dos seus
produtos do momento do embarque até a chegada
ao seu destino.

