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Kussenmaat 200 / 250 / 300 x 75mm

Rollengte 1280m

Rollen per pallet 36

Direct produceerbare 
luchtverpakkingsoplossing 
die zelfs de kleinste ruimtes 
opvult!
EEN NIEUWE AANVULLING OP HET 
LUCHTVERPAKKINGS-ASSORTIMENT
Het Fill-Air®-assortiment van direct 
produceerbare opvuloplossingen is weer 
uitgebreid met de reeks AirWrap 75, een kleine 
kussenoplossing voor klanten die duurzame 
producten verzenden.

AIRWRAP 75 STELT U IN STAAT DE JUISTE 
OPLOSSING VOOR DE JUISTE TOEPASSING 
AAN TE BIEDEN
De nieuwe AirWrap 75 is ideaal voor 
producten die:
● Duurzaam zijn en minder kussendemping ter 

bescherming vereisen tijdens de verzending.
● Verpakt worden met andere artikelen in 

dezelfde doos die enigszins geblokkeerd en 
vastgezet moeten worden.

● In kleinere pakketten verzonden kunnen 
worden met minder leegtevulling, waardoor 
een beter dimensionaal gewicht wordt bereikt.

● Oplossingen die een hogere 
verwerkingssnelheid of het optimale volume 
vereisen.

HOOGWAARDIGE BESCHERMING EN DIRECT 
PRODUCEERBAAR OP HET MOMENT DAT Ú 
HET NODIG HEEFT
De direct produceerbare luchtkussens zijn 
verwerkbaar op het Fill-Air Rocket® systeem en 
kan uw verpakkingsuitdagingen aan.

REDUCEER UW VERPAKKINGSVOLUME
De AirWrap 75 biedt precies de juiste hoeveelheid verpakking. 
Hoogwaardige kussens zorgen ervoor dat u pakketgrootte en gewicht 
kunt reduceren zonder op bescherming in te leveren.

SUPERIEURE PRODUCTBESCHERMING
Onze AirWrap 75 overbrugt het gat tussen onze 
ruimteopvullingsproducten en kussenproducten, en biedt u daarmee 
een andere oplossing aan waardoor u de klanttevredenheid en de 
sterke relatie met uw klanten behoudt.
 
DE NIEUWE GENERATIE FOLIE VOOR UW 
VERPAKKINGSOPERATIES
De AirWrap 75 komt op het juiste moment en geeft een antwoord op 
steeds veranderende klantwensen, in het bijzonder in de segmenten 
e-Commerce, 3PL en Omni-Channel die oplossingen vereisen die 
duurzamer, rendabeler en gebruikersvriendelijker zijn.

NIET ALLEEN MAAR VOOR LUCHTVULLING
AirWrap 75 is perfect voor:
● Productscheiding
● Blokkeren en vastzetten
● Beschermende voering in de doos
● Inpakmateriaal
● Lichtgewicht kussendemping
● Productcombinatie
● Kleinere opvullingen
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