ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ЗАХИСНА СІТКА JUTA EXTRUNET

• Cтретч-плівка пакувальна
• Сітка поліпропіленова, шпагат (для тюків)
• Сітка захисна сітка-рукав, агротекстиль
• Cкотч пакувальний, малярний, спец призначення
• Термозбіжна плівка ПВХ
• Харчові стретч-плівки ПВХ і ПЕ
• Сталеві, РЕТ і поліпропіленові стрічки
• Аксесуари для пакувальних стрічок
• Кутник картонний, пластмасовий

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
• для стретч-плівки
• для скотчу пакувального
• для формування коробів
• для харчових плівок
• для пакувальних стрічок

Сітку для своїх пляшок використовують виробники
склотари, виробники алкогольної безалкогольної
продукції, фармацевти. Для того щоб зберегти свою
продукцію, запобігти сколів, подряпин, розбиття.
Спосіб пакування сіткою зручний і практичний.
Пляшки запаковані таким методом мають дуже
привабливий вигляд.
Виготовлена така сітка з безпечного поліетилену
високої щільності або поліпропілену. Може бути різних
кольорів, основні – це червоний, жовтий, зелений, синій і
прозорий.
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МИ ПРОПОНУЄМО ОБЛАДНАННЯ
ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ

СКЛАДСЬКА ТЕХНІКА

Aetnagroup - італійський виробник, який є беззаперечним лідером у
виробництві пакувального обладнання. Це всесвітньо відома корпорація,
до складу якої входить 4 відокремлені підрозділи:
•
Robopac (палетопакувальники, горизонтальні пакувальні
системи, формувальники та заклеювачі коробів, обладнання для
термозбіжних плівок);
•
Robopac Sistemi (автоматичні системи упаковки);
•
Dimac (високошвидкісні системи групової упаковки);
•
Plasmatic (високотехнологічні та високошвидкісні лінії для
пакування продуктів харчування).
Компанія Robopac - світовий лідер виробництва палетопакувального
обладнання з виробничою потужністю понад 5000 машин в рік, з яких 70%
експортується на головні торгівельні площадки світу. Завдяки розгалуженій
мережі дилерів, яка налічує понад 460 компаній-партнерів та
високоякісному сервісу, компанія швидко здобула визнання та
популярність.

Одним із основних напрямків діяльності компанії «Пак-Трейд» є
ФОПскладської
Томчук
А.М.Компанія реалізує лише продукцію
продаж
техніки.
визнаних у світі брендів, відомих більш ніж у 100 країнах Європи,
Америки, Азії, Африки, яка зарекомендувала себе на ринку
спецтехніки високою якістю, зручністю,
простотою у
використанні та обслуговуванні.
Ми пропонуємо широкий асортимент гідравлічних,
електричних візків та штабелерів, сертифікованих відповідно до
світових стандартів.
Наша компанія постачає обладнання в найкоротші строки та за
оптимальною ціною. На складі у м. Житомирі завжди в
наявності більше 500 одиниць складської техніки, яку ви
можете придбати без будь-яких затримок, попередньо
обговоривши всі умови з нашими консультантами.

Луцьк
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