Wysyłka kurierem w 24h

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

Raj w dziedzinie opakowań

Folia stretch to wytrzymały, rozciągliwy,
odporny na rozdarcia, a w związku z tym
i niezawodny materiał opakowaniowy.
		
Chroni przed wilgocią,
zabrudzeniami, warunkami
atmosferycznymi oraz zabezpiecza
i stabilizuje ładunek.

Folia stretch ręczna - doskonała do ręczego owijania towaru.
Oferujemy szeroki wybór folii o nawoju dostosowanym do potrzeb
klienta
• szerokość: 500 mm
• grubość: 23 MY
• standardowy nawój: 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg
Pod indywidualne zamówienie klienta posiadamy również
w sprzedaży folię stretch kolorową oraz o nie statndardowym
nawoju.
Folia stretch MINI-RAP lub potocznie “granat” charakteryzuje się
tymi samymi właściwościami co folia stretch ręczna lecz ze wzglę
du na swoją szerokość – 10 cm bądź 25 cm , znajduje zastosowanie
przy tzw. wiązkowaniu. Jest doskonałym zamiennikiem taśmy
samoprzylepnej gdyż nie zostawia śladów kleju a tym samym nie
uszkadza pakowanej powierzchni. Nawój 150 m.
Folia stretch maszynowa
• szerokość: 500 mm
• grubość: 23 MY
• nawój: 15 kg
Dyspenser pomoże Ci przy
owijaniu foli stretch ręcznej.

www.rajpak.pl

Rodzaje dostępnych folii bąbelkowych:
Folia bąbelkowa B1
• szerokość: 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 100cm, 120 cm
• wielkość bąbla: 1cm
Pozostałe folie bąbelkowe:
• folia bąbelkowa B1LD: szerokość 100cm oraz 120cm - folia
wzmacniana trzecią warstwą folii
• folia bąbelkowa B1AS: szerokość 120cm - folia antystatyczna
(kolor różowy)
• folia bąbelkowa B2: szerokość 120cm - wzmocniona
• folia bąbelkowa B4: szerokość 120cm - podwójnie wzmocniona
• folia bąbelkowa BK: szerokość 120cm - folia z dużym bąblem
o średnicy 3cm

Folia bąbelkowa - polietylenowa folia, składająca
się z pęcherzyków powietrza chroniących produkt
przed uderzeniami, wstrząsami, zgnieceniem
i zarysowaniami. Jest doskonałym materiałem
elastycznym, amortyzującym a jednocześnie
zabezpieczającym przed wodą i kurzem. Posiada
korzystny współczynnik odporności na rozdarcie.
Bez trudu dopasowuje się do kształtu wszystkich
produktów. Jest przezroczysta, co ułatwia
rozpoznanie opakowanych nią produktów.

Oferujemy również wysokiej
jakości powietrzne koperty
bąbelkowe w najbardziej
popularnych formatach.
A11 - 90x165
B12 - 120x215
C13 - 140x215
D14 - 170x265
E15 - 210x265
CD - 170x160

F16 - 210x340
G17 - 230x340
H18 - 260x360
I19- 290x445
K20- 350x470
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Pianka polietylenowa jest doskonałym materiałem
do powierzchni wymagających specjalnego
zabezpieczenia. Jest bardzo lekka i elastyczna.
Jej główną zaletą jest odporność na wilgoć,
a także obojętność chemiczna, a więc nie musimy
się martwić reakcji z opakowanymi produktami.
Pianka polietylenowa stosowana jest również
do zwiększenia izolacyjności stropów od dźwięków
spowodowanych uderzeniami w podłodze, bądź
w lekkich konstrukcjach podłogowych.
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W sprzedaży posiadamy pianki PE o wymiarach:
• grubość: 0,8 mm, 1mm, 2mm, 3mm, 5mm
SKROPAK to przyjazny środowisku, wykonany wyłącznie ze
składników pochodzenia roślinnego, materiał przeznaczony do
zabezpieczania przesyłek w transporcie. SKROPAK jest całkowicie
kompostowalny a proces utylizacji tego wypełniacza nie powoduje
zanieczyszczania środowiska naturalnego. W sprzedaży posiadamy
skropak o pojemności 200L oraz 400L.

W naszej ofercie znajdą Państwo taśmy w trzech kolorach:
• biała
• czarna
• zielona
Dostępne wymiary:
• szerokość: od 9 mm do 19 mm
• grubość: od 0,55 mm do 0,9 mm
• długość: od 1200 mm do 4000 mm.

Taśma polipropylenowa (bandująca) jest jednym
z najprostszych sposobów na zapakowanie małych
paczek jak i całych palet . Powoduje, że towar
umieszczony na palecie jest bardzo stabilny
i nie ulegnie wypadkowi, ani przewróceniu. Jest
bardzo odporna jeżeli chodzi o zrywanie, czynniki
chemiczne jak i warunki atmosferyczne. Do spinania
taśm PP służa zapinki druciane i spinki blaszane,
które są spinane paskowaczami i napinaczami.
W naszej ofercie znajdą Państwo bardzo duży
wybór grubości jak i długości taśmy.

Nie zapomnij o akcesoriach
do taśm PP!
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Taśma z indywidualnym logo to nie tylko ochrona
podczas transportu i metoda zabezpieczenia
przesyłki przed nieautoryzowanym otwrciem.
To doskonała forma reklamy oraz promocji.
Podkreśla wizerunek Twojej firmy jako
profesjonalnego kontrahenta
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Nasze studio graficzne dołoży wszelkich starań
by zaprojektować Twoją taśmę
wg najwyższych standardów.
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Tylko w zeszłym roku wydrukowaliśmy ponad
40 000 km taśm - to prawie tyle aby okrążyć
całą Ziemię!
Dołącz do grona zadowolonych klientów!
www.rajpak.pl

Taśmy Pakowe z nadrukiem
Jesteśmy producentem taśm pakowych z nadrukiem o szerokości
od 2,5 cm do 15 cm i nawoju 50-120m.
Posiadamy również taśmy o standardowych nadrukach
ostrzegawczych:
• UWAGA SZKŁO
• OSTROŻNIE NIE RZUCAĆ
• TAŚMA BEZPIECZEŃSTWA
• PRIORYTET
• PROMOCJA
• GRATIS, itp.

taśmy standardowe

W naszym asortymencie szeroki wachlarz taśm
pakowych. Taśmy pakowe różne pod względem
wielkości, kolorystyki oraz doboru kleju:
od akrylu po kauczuk naturalny. Możliwość wyboru
taśmy idealnie dostosowanej do potrzeb klienta
i otaczających go warunków. W sprzedaży również
taśmy specjalistyczne: naprawcze, izolacje,
oraz malarskie.

taśmy markowe
Dyspenser pomoże Ci przy
wygodnym zaklejaniu.
taśmy kolorowe

malarskie
duct tape
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Pozostałe grupy naszego asortymentu:
• woreczki strunowe
• worki LDPE
• tektura falista
• etykiety samoprzylepne

Realizujemy zamówienia na
kartony dowolnej wielkości!

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty.
RAJPAK s.c.
Podmiejska 7,
83-000 Pruszcz Gdański

E-mail: kontakt@rajpak.pl
www.rajpak.pl

Tel: 58-773-01-40
Fax: 58-739-66-74

