TRANSPORTFÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Pallmedar/Packströn

Miljövänlig, kostnadseffektiv och mångsidig

En produkt, många lösningar!
Det är vårt mål att hjälpa våra kunder ta bort onödigt eller miljöfarligt material
och finna nya miljövänliga lösningar med 100 % återvinningsbara p odukter.
Vår transportförpackningsprodukt pallmedar erbjuder:
•
•
•
•

Stark solidpappsstruktur
Lätt vikt och beständig mot fukt
Utmärkt självhäftande alternativ
Olika höjdalternativ

TRANSPORTFÖRPACKNINGAR - Hållbara och miljövänliga lösningar som reducerar Ert miljöavtryck, minimerar
transportkostnader och säkrar Era produkter under transport.

TRANSPORTFÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Pallmedar/Packströn

Miljövänlig, kostnadseffektiv och mångsidig

SF Pallmedar är en 100 % återvinningsbar kartongpallfot som kan
ersätta konventionella pallar. Den är en kombination av kompakt kartong (U-profiler) och stabiliserande element (hylsor).
SF Pallmedar levereras med självhäftande yta för en enklare fixering.
SF Packströn är identisk med SF Pallmedar, dock utan det aktiva
limmet, den självhäftande ytan.

Besparingar

Enkel hantering

Hygienisk och återvinningsbar

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Behovet av lagringsutrymme
reduceras
SF Pallmedar är lätta och
märkbara
Besparingar vid flygfrakt
Material- och hanteringskostnader kan minskas
Kostnader för återvinning
minskas

•
•

Det är möjligt att bygga pallar
i valfri storlek, eller montera
SF Pallmedar direkt under en
låda eller displaykartong
Materialet är fritt från spikar
och ger inga flisor - utpräglat
användarvänlig
SF Pallmedar är starka och
resistenta mot fukt

•

100 % återvinningsbara
Återvinns som kartong
“Gröntänk” ger en bra bild
av företaget
Behöver ingen behandling
som trä

Användning
Det finns många sätt att använda
SF Pallmedar i sammanhang där någon form
av pallhantering krävs. Dess unika struk-tur
och råvaran som används ger utmärkt
vattenbeständighet och förmåga att bära
tunga laster.
Avlägsna silikonpappret och fäst direkt på:

Montera din egen kartongpall, 2- eller 4-vägs, på mindre än 30 sekunder

Utrymmet i lagret kan reduceras med upp till 80 %!

STORLEKAR
Bredd: 90 mm • Höjd: 60 eller 100 mm
Längd: Efter behov
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