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Maak kennis met het Instapak® Simple™ 
Schuim-in-zak-verpakkingssysteem. De 
naam zegt het al, Instapak Simple is ons 
meest gebruiksvriendelijke schuim-in-zak 
platform tot nu toe. Door de uitstekende 
kwaliteit van het Instapak schuim en de 
eenvoudige bediening van het systeem 
waarmee u op ieder gewenst moment een 
verpakking kunt maken, is er een minimum 
aan training en onderhoud nodig.

SUPERIEURE KENMERKEN
Waarmee onderscheidt het Instapak® Simple™-systeem zich van 
andere schuimverpakkingssystemen?
● Elektriciteitsvoorziening via een standaard stekker voor het 

stopcontact
● Bediening met vooraf ingestelde drukknop
● Kleine containers van 9,5 liter, eenvoudig te plaatsen
● Weinig onderhoud
● Compact en makkelijk te verplaatsen
● Minimum training nodig

VOORDELEN VAN INSTAPAK®

● Veelzijdigheid – geschikt voor het verpakken van een grote 
diversiteit aan producten

● Just-in-time – schuim expandeert ter plaatse, op ieder 
gewenst moment en op iedere gewenste locatie

● Productbescherming – superieure verpakking die maximale 
bescherming biedt, met een minimale hoeveelheid materiaal

● Ruimtebesparing - bespaart waardevolle werkruimte

MINIMALE TRAINING EN ONDERHOUD
Het Instapak® Simple™ schuim-in-zak-systeem is licht, 
eenvoudig te installeren en vraagt een minimum aan onderhoud. 
De Instapak® Simple™ kan eenvoudig naar verschillende 
verpakkingslocaties worden verplaatst. Het systeem is dan ook 
ideaal voor een werkomgeving waar minder dan 20 pakketten per 
dag worden geproduceerd. 

MINIMALE INVESTERING
De schuimcomponenten worden aangeleverd in eenvoudig 
te hanteren containers, zodat het niet nodig is volumineuze 
verpakkingsmaterialen aan te schaffen en op voorraad te nemen.

REDUCEREN
Just-in-time schuim-in-zak elimineert onnodige verpakkingen. 
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