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AIR BAG SPA-B
Air cushion bag

Packages filling

SPECIFICATIONS
Roll length

500m

Material

LLDPE-HDPE

Thickness

20 micron

Bag sizes

20*10cm / 20*12cm / 20*15cm / 20*20cm

Features:
–
–
–
–
–

–
–

fill the empty spaces inside the package, without inflating the transport costs
protect packed items from damage during transport
made of high quality raw materials (LLDPE-HDPE)
single cushion consists of 90% air and 10% foil
cushioning and damping properties
eco-friendly, the possibility of re-use or recycling
resistance to moisture

AIR BAG SPA-B
Poduszki powietrzne AIR BAG

Wypełnianie paczek

SPECYFIKACJA
Długość rolki

500m

Materiał

LLDPE-HDPE

Grubość

20 micronów

Dostępne
wymiary

20*10cm, 20*12cm, 20*15cm, 20*20cm

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–

wypełniają puste przestrzenie wewnątrz paczki, bez zawyżania kosztów przewozu
chronią zapakowane przedmioty przed uszkodzeniem podczas transportu
wykonane z surowców wysokiej jakości (LLDPE-HDPE)
pojedyncza poduszka składa się w 90% z powietrza i 10% z folii
posiada właściwości amortyzujące i tłumiące
produkt przyjazny dla środowiska, możliwość ponownego użycia, bądź poddania recyklingowi
odporność na wilgoć

AIR MAT SPA-BM4025
Air Mat (Four section bubble)

Packages filling

SPECIFICATIONS
Roll length

300m

Material

LLDPE-HDPE

Thickness

20 micron

Mat size

40*25cm

Features:
–
–
–
–
–

–
–

fill the empty spaces inside the package, without inflating the transport costs
protect packed items from damage during transport
made of high quality raw materials (LLDPE-HDPE)
single mat consists of 90% air and 10% foil
cushioning and damping properties
eco-friendly, the possibility of re-use or recycling
resistance to moisture

AIR MAT SPA-BM4025
Maty powietrzne AIR MAT

Wypełnianie paczek

SPECYFIKACJA
Długość rolki

300m

Materiał

LLDPE-HDPE

Grubość

20 micronów

Rozmiar
pojedynczej
maty

40*25cm

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–

wypełniają puste przestrzenie wewnątrz paczki, bez zawyżania kosztów przewozu
chronią zapakowane przedmioty przed uszkodzeniem podczas transportu
wykonane z surowców wysokiej jakości (LLDPE-HDPE)
pojedyncza mata składa się w 90% z powietrza i 10% z folii
posiada właściwości amortyzujące i tłumiące
produkt przyjazny dla środowiska, możliwość ponownego użycia, bądź poddania recyklingowi
odporność na wilgoć

AIR MAT SPA-BM4033
Air Mat

Packages filling

SPECIFICATIONS
Roll length

300m

Material

LLDPE-HDPE

Thickness

20 micron

Mat size

40*33cm

Features:
–
–
–
–

–
–

fill the empty spaces inside the package, without inflating the transport costs
protect packed items from damage during transport
made of high quality raw materials (LLDPE-HDPE)
cushioning and damping properties
eco-friendly, the possibility of re-use or recycling
resistance to moisture

AIR MAT SPA-BM4033
Maty powietrzne AIR MAT

Wypełnianie paczek

SPECYFIKACJA
Długość rolki

300m

Materiał

LLDPE-HDPE

Grubość

20 micronów

Rozmiar
pojedynczej
maty

40*33cm

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–

wypełniają puste przestrzenie wewnątrz paczki, bez zawyżania kosztów przewozu
chronią zapakowane przedmioty przed uszkodzeniem podczas transportu
wykonane z surowców wysokiej jakości (LLDPE-HDPE)
posiada właściwości amortyzujące i tłumiące
produkt przyjazny dla środowiska, możliwość ponownego użycia, bądź poddania recyklingowi
odporność na wilgoć

SPA-CR
Air column bag

Wrapping & protection

SPECIFICATIONS
Height

20cm, 25cm, 30cm

Roll lenght

300m

Thickness

60 micron

Single part size 1m

Features:
–
–
–
–
–

fill the empty spaces inside the package, without inflating the transport costs
made of high quality raw materials (PA/PE)
the ideal solution to protect fragile objects with a flat surface
cushioning and damping properties
eco-friendly, the possibility of re-use or recycling

SPA-CR
Kolumna powietrzna ochronna

Ochrona produktów

SPECYFIKACJA
Wysokość rolki

20cm, 25cm, 30cm

Długość rolki

300m

Grubość

60 micronów

Wymiar poj.

1m

Cechy produktu:
–
–
–
–
–

wypełniają puste przestrzenie wewnątrz paczki, bez zawyżania kosztów przewozu
wykonane z surowców wysokiej jakości PA/PE
idealne rozwiązanie do zabezpieczenia delikatnych przedmiotów o płaskiej powierzchni
posiada właściwości amortyzujące i tłumiące
produkt przyjazny dla środowiska, możliwość ponownego użycia, bądź poddania recyklingowi

SPACETRONIK SPA-M2
Air cushion machine

Air filling

SPECIFICATIONS
Speed

12m/min.

Sizes

495mm x 280mm x 360mm

Weight

6.2kg

Voltage

AC 110-230V

Features:
–
–
–
–

possibility of inflating 8 different types of airbags, including mats
fast speed of filling, 12 meters per minute
multifunction button allows settings of speed, temperature & lenght of product
machine does not take up much space, it is compact

SPACETRONIK SPA-M2
Maszyna wypełniacz powietrza

Zgrzewanie & napełnianie powietrzem

SPECYFIKACJA
Prędkość

12m/min.

Wymiary

495mm x 280mm x 360mm

Waga

6.2kg

Rodzaj
napięcia

AC 110-230V

Cechy produktu:
–
–
–
–

możliwość nadmuchania 8 różnych rodzajów poduszek powietrznych, w tym mat
szybka praca urządzenia, bo aż 12 metrów na minutę
dzięki wielofunkcyjności dostosujesz prędkość, temperaturę i długość pompowanej folii
dzięki niewielkim rozmiarom nie zajmuje dużo miejsca, jest kompaktowa

SPA-P01
Handy, manual pump

For air column bags

SPECIFICATIONS
Height

29cm

Diameter

6cm

Suitable prod.

Air column bags

Type

Manual

Features:
–
–
–
–

light and handy, small sizes
quick & easy pumping
Appropriate for air column bags
pump is reusable

SPA-P01
Manualna, ręczna pompka SPACETRONIK

Kolumny & torby powietrzne

SPECYFIKACJA
Wysokość:

29cm

Średnica

6cm

Zastosowanie

Kolumny powietrzne, torby powietrzne
(ochronne)

Rodzaj

Manualna, ręczna

Cechy produktu:
–
–
–
–

lekka i poręczna, niewielkie rozmiary
szybkie i łatwe pompowanie
zastosowanie dla kolumn powietrznych i toreb powietrznych (ochronnych)
pompkę możesz używać wielokrotnie

