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Představujeme ochranný obalový systém 
Instapak Simple - systém pěny ve vaku.

Instapak Simple je opravdu věrný svému 
názvu - představuje náš nejjednodušší 
pěnový obalový systém.

Jeho předností je vynikající ochrana, 
velmi jednoduchá a rychlá manipulace a 
nekonečné možnosti použití.

PROSTĚ VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI
Co odlišuje obalový systém Instapak® Simple™ od jiných
pěnových obalových systémů?
● Napájený přes standardní elektrickou zásuvku
● Provoz pomocí přednastaveného tlačítka
● Malé nádoby o obsahu 9,5 litru, které se snadno 

instalují na místo
● Nízká údržba
● Zapojení a fungování
● Kompaktní, mobilní platforma
● Vyžaduje minimální zaškolení

PŘÍNOSY SYSTÉMU INSTAPAK
● Všestrannost – vhodný pro balení širokého sortimentu produktů
● Aplikace – okamžité vytvoření pěny na daném místě, čímž je 

zajištěna pouze potřebná spotřeba materiálu
● Ochrana – vynikající schopnosti tlumení, které zajišťují 

maximální ochranu produktů při použití minimálního množství 
pěnového obalového materiálu

● Úspora - spoří cenný skladový prostor

MINIMÁLNÍ ZAŠKOLENÍ A ÚDRŽBA
Systém pěny Instapak  Simple je lehký, snadno se instaluje, 
vyžaduje minimální údržbu. Je ideální pro provozy produkující méně 
než 20 obalů denně. Systém Instapak  Simple vytváří vaky vyplněné 
pěnou dle požadavků a potřeby bez nutnosti manuálního míchání 
nebo individuálního zavádění vaků.
Systém Instapak  Simple lze snadno přemístit na jakékoli potřebné 
místo balení.

MINIMÁLNÍ INVESTICE
Složky pěny jsou dodávány v nádobách, se kterými se snadno 
manipuluje. Snižuje se tak potřeba nákupu a uskladnění 
objemných obalových materiálů.

SNÍŽENÍ OBJEMU
Okamžitě se tvořící pěna zamezuje nadbytečnému objemu obalů. 
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