Instapak Quick RT
®

Opakowania piankowe
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Zabezpiecza wszystko,
zawsze i wszędzie
Teraz możesz pakować tak jak
profesjonalista
Opakowania piankowe Instapak Quick® RT
i Quick Tuff ® RT idealnie nadają się dla:
• Firm internetowych
• Urzędów pocztowych
• Prowadzących działalność
gospodarczą w domu
• Transportu i składowania
• Gwarancji i napraw
• Magazynów
• Oddziałów wysyłek detalicznych
• Muzeów i galerii
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Instapak Quick® RT
Poduszki piankowe wygodne, mobilne, ochronne... stosowane wszędzie i od razu

Doceń korzyści płynące ze stosowania
opakowań piankowych Instapak®

Instapak Quick® RT

Łatwość stosowania: Każdy może stać się ekspertem w
dziedzinie opakowań – w ekspresowym tempie.
Doskonałe zabezpieczenie produktu: Niemal całkowicie
eliminuje ryzyko uszkodzeń w trakcie transportu
Nie są ponoszone żadne koszty uruchomienia: Nie jest
wymagany żaden układ dozujący ani urządzenie podgrzewające.
Uniwersalność: Doskonałe zabezpieczenie dla produktów o
dowolnych rozmiarach, kształtach czy ciężarach.
Szybkość użycia: Pęcznienie odbywa się w ciągu kilku sekund,
formując w efekcie dopasowane do potrzeb użytkownika ochronne
poduszki piankowe.
Wygoda: Produkt zajmuje mało miejsca i charakteryzuje się
idealną mobilnością, więc można go użyć gdziekolwiek.
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Zadowolenie klienta: Produkt jest dostarczany w eleganckim,
profesjonalnym opakowaniu.

Rodzaj

Ilość worków w
Standardowym
opakowaniu

Ilość worków w
Zbiorczym
opakowaniu

Wymiary

Nr. 10

48

135

38 x 46 cm

Nr. 20

42

96

46 x 46 cm

Nr. 40

30

84

46 x 61 cm

Nr. 60

30

78

46 x 61 cm

Nr. 80

30

54

54 x 68 cm

Nr. 100

24

72

64 x 69 cm
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•W
 oreczek z: Nr. 40 ma ten sam nadruk, co woreczek o rozmiarze Nr. 60,
ale ma o 25% niższą objętość pianki.
•W
 oreczek z: Nr. 100 ma o 25% większą objętość pianki niż
woreczek z Nr. 80.

Quick Tuff ® RTdo pakowania cięższych
produktów.

Bez potrzeby dodatkowego sprzętu
Instapak Quick ® RT Foam Packaging to rozwiązanie oferujące
opakowania piankowe zabezpieczające, które użytkownik może
użyć wszędzie i w biurze i w domu. Dzięki 27-krotnemu
rozprężeniu w stosunku do swojego pierwotnego rozmiaru, torebki
piankowe Quick ® RT pozwalają na zaoszczędzenie cennej
przestrzeni, stanowiąc idealne opakowanie, tworzone ‘na żądanie’.
Dla osiągnięcia najlepszych efektów, należy używać torebek,
które były przechowywane w temperaturze od 18°C do 32°C.

Pianka Quick Tuff ® RT jest gęstsza niż
Instapak Quick ® RT, dzięki czemu zapewnia
trwalszą amortyzację, a także skuteczniejszą
ochronę cięższych produktów.

Wytwarzanie
ochronnych poduszek
piankowych odbywa się
w trzech prostych
etapach

Quick Tuff ® RT
Rodzaj

Ilość worków w
Standardowym
Opakowaniu
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Wymiary

Nr. 25

30

46 x 41 cm

Nr. 45

30

46 x 51 cm

Nr. 65

24

56 x 51 cm

Piankowe opakowania ochronne
Instapak Quick ® RT mogą być
formowane bezpośrednio po
wyjęciu z pudełka bez potrzeby
dodatkowego wyposażenia.
Patrz – informator dla
użytkownika dotyczący
kompletnych instrukcji oraz
pożytecznych wskazówek.

Nacisnąć!

Naciskać!

Zapakować!

Mocno przygnieść element
owalny ze składnikiem ‘A’, aby
nastąpiło przerwanie
uszczelki.

Naciskać na przemian
elementy owalne ze
składnikami ‘A’ i ‘B’ od 15 do
20 razy.

Delikatnie umieścić produkt w
środku formującej się poduszki
piankowej. Czynność
powtórzyć w razie potrzeby.

Dystrybutor:

IQRT-PL-06-12
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Nadruk na odzyskanym, i
odzyskiwalnym papierze.

