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DESIGN & ELEMENTE
BAZATE PE INOVAȚIE
GRIJĂ FAȚĂ DE PRODUSE
Scopul nostru este de a oferi clienților o
gamă largă de soluții de ambalare de
calitate superioară, în mp ce ne menținem
în topul tehnologiei R&D .
Ne străduim să aducem pe piață produse de
ambalare noi și inova ve care sunt
d e s n ate u n o r p ra c c i u n i ta re d e
promovare a afacerii ce respectă atât
Pământul cât și mediul înconjurător.

ABORDAREA NOASTRĂ PENTRU O
SOLUȚIE DURABILĂ, EFICIENTĂ
Protecție

Diminuare

ANALIZĂ
VALOARE
PACHET

Op mizare

Daune
Spațiu depozitare
Transport
Manevrare/Timp

®
Gândește Durabil,
Gândește INATECH.

Packaging Supplies & Equipment
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GÂNDEȘTE VERSATIL.
Scopul nostru este de a oferi clienților o varietate de sor mente de produse pentru
ambalare, de calitate superioară, create pentru a îndeplini o gamă largă de nevoi de
ambalare. Experții noștri în vânzări precum și echipele de servicii clienți sunt disponibile în
permanență pentru a vă ajuta să găsiți soluția de ambalare ideală pentru produsele
dumneavoastră.

DURABILITATE
Inatech beneﬁciază de o strategie de reducere a deșeurilor combinând materiale reciclate și reu lizate
în procesul de fabricație, prin eﬁcien zarea transportului și a logis cii. Programele noastre includ
reciclarea hâr ei și a consumabilelor de birou, precum și reducerea proac vă a consumului de energie.

IMOBILIZARE
Produsele ce necesită prinderi și ﬁxări în mpul tranzitului, încapsulări protectoare și imobilizării cu
perne de aer vor ﬁ protejate cu ajutorul uneia din multele soluții de ambalare oferite de Inatech.

PROTECTIA SUPRAFEȚEI
Pentru produsele cu ﬁnisaje delicate și suprafețe ușor de zgâriat, mătuit sau murdărit, Inatech oferă o
gamă largă de materiale de ambalat ce protejează produsele de deteriorare în mpul depozitării și
transportului.

PROTECȚIA PRIN PERNE DE AER
Inatech oferă soluții proac ve pentru ambalarea cu produse amor zoare sau pentru ambalare internă,
pentru a preveni deteriorarea bunurilor ca rezultat al șocurilor sau vibrațiilor. Paleta noastră versa lă
de produse amor zoare oferă de asemenea protecție la mișcările și vibrațiile nedorite apărute între
pachete și conținutul acestora.

UMPLEREA GOLURILOR
Inatech oferă soluții de protecție a produselor proiectate pentru a ﬁ materiale de umplutură pentru
interior, pentru componente de ambalare precum cu ile. Sistemele noastre sunt rapide, protejează
mediul și sunt ușor de u lizat, împiedicând deplasarea produselor în mpul transportului sau al
manevrării.

BLOCARE ȘI FIXARE
Inatech oferă opțiuni de ambalaje pentru blocare și ﬁxare ce poziționează și restricționează produsele
din interiorul unui pachet secundar, pentru a împiedica mișcările nedorite. Oferim soluții adaptabile
ușor de u lizat și la costuri compe ve.
Ambalaje Pentru Protecție 5

Soluții Durabile
Pentru Fiecare Produs
Protecția Suprafeței / Umplerea Golurilor / Amor zare / Blocare & Fixare

AMBALAJE GONFLABILE TIP VOID-FILL

PERNE GONFLABILE

Sisteme care oferă soluții cu costuri eﬁciente pentru
ambalarea la cerere, cu protecție excelentă și eﬁcientă
prin intermediul umﬂării cu aer, reducând costurile de
material și transport. Pernele gonﬂabile Fill-Air sunt
umﬂate în locație și pot ﬁ produse într-o gamă largă de
dimensiuni. Un metru cub de celule umﬂate își pierd
99,3% din volum atunci când sunt dezumﬂate.

Sistem de perne gonﬂabile versa l și la costuri
compe ve pentru diverse aplicații, chiar și în cele mai
solicitante operațiuni de ambalare. Perne gonﬂabile pe
comandă pentru a se plia nevoilor dumneavoastră.

Flexibile și ușor de u lizat, sistemele Fill-Air cresc
produc vitatea în distribuție și organizarea din cadrul
centrului de ambalare. Sistemele versa le sunt
disponibile pentru operațiunile de ambalare online sau în
situ.
Varietate de produse:
Quick Shot®
Fill-Air RocketTM
Fill-Air® RF
Jet Stream®
TM
Wonderﬁl Wrap
Gamă largă disponibilă
de pungi și folii

Prin a ngerea unui buton, sistemul NewAir I.B umﬂă și
transmite aerul prin materialul de perne cu bule oriunde și
oricând este necesar. Proiectat pentru a respecta
riguroasele medii de transport mondial din prezent,
materialele NewAir I.B Express își mențin cu succes
proprietățile de protecție pe durata întregului ciclu de
transport.
O singură rolă de material pentru perne gonﬂabile poate
produce până la 456m2 de perne gonﬂabile, as el
eliberând spațiul de depozitare și costurile de transport.
Varietate de produse:
Fill-Air I.B.® Express
Jet Stream®
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Gamă largă disponibilă
de pungi și folii

AMBALAJE DIN SPUMĂ PROTECTOARE
Produse superioare pentru protecția la șocuri și vibrații
apărute în mpul transportului, precum și procesele de
manipulare a produselor de aproape orice dimensiune,
formă și greutate.
Instapack Foam-in-Place: O peliculă din spumă expandată
ce va îmbrăca produsul dumneavoastră, pentru a oferi
protecție imediată cu proprietăți de blocare și ﬁxare de p
void-ﬁll.
Elemente amor zoare Instapack: Ambalați același
produs la nesfârșit? Varietatea noastră de echipamente de
turnare permit fabricarea in-situ a ambalajelor cu
dimensiuni și forme consistente.
Tuburi de izolație: Folosiți o foaie unitară de tuburi
izolatoare pentru împachetarea produselor cu ajutorul
spumei protectoare Instapack, sau tuburi de spumă
stra ﬁcată pentru a crea planșe plane eﬁciente.
Capacitățile unice de amor zare ale produselor Instapack
permit ambalarea produsului u lizând can tatea minimă
de material, reducând dimensiunea și greutatea
pachetului dumneavoastră fără a compromite integritatea
produsului.

Varietate de produse:
Instapack Complete®

Instapack Quick Tuﬀ RT®

SpeedyPacker®

Instapack® 901

Instapacker® Tabletop

Instapack® SimpleTM

Instapack® Quick RT®

INATECH a recunoscut
întotdeauna importanța
relației cu mediul
înconjurător
1 camion de Instapack
InstafillTM spumă lichidă =
31 camioane ambalaje
convenþionale
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Soluții Durabile
Pentru Fiecare Produs
Protecția Suprafeței / Umplerea Golurilor / Amor zare / Blocare & Fixare

SISTEME AUTOMATE

SPUMĂ DIN POLIETILENĂ

O gamă largă de echipamente automate proiectate
pentru medii cu volum crescut și crearea de materiale
prefabricate.

Produsele din polie lenă oferă sisteme de amor zare,
de blocare și ﬁxare cu randament mare și soluții de
protejare a suprafaței pentru diverse industrii, și includ o
varietate de aplicații de ambalare și non-ambalare.

Scurtează considerabil procesul de ambalare, reduce
interacțiunea operatorului, și în același mp crește
randamentul. Cele două sisteme cu impact crescut vor
face față provocării.

Ne-am luat angajamentul de a crește durabilitatea prin
mărirea performanței produselor din spumă polie lenă și
prin creșterea conținutului de materiale reciclate scăzând
u lizarea resurselor naturale în procesul de fabricare.

Varietate de produse:
Sisteme cu umplere rapidă automa zată Rapid Fill®
Sisteme de ambalare automa zată cu spumă
Instapack® iMold®

Experții noștri
vor evalua, proiecta,
simula și implementa
cea mai bună soluție
pentru nevoile
dumneavoastră.
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Varietate de produse:
Cell-Aire®

Stratocell®

Ethafoam®

Spumă abosrbantă
fonică
Stratocell® Whisper®

SISTEME DE AMBALARE CU HÂRTIE

AMBALARE PRIN RETENȚIE /SUSPENSIE

Un lider mondial în ambalarea industrială, aplicând
principii de fabricare de ul mă generație în industria
hâr ei industriale.

Ambalajele Korrvu® reprezintă un produs dinamic ce
u lizează o peliculă aderentă cu rezistență crescută
pentru a proteja o gamă largă de produse ce necesită
protecție an -șoc în mpul transportului.

Produsele din hâr e ale Inatech sunt fabricate din
materiale reciclate 100% pentru a ajuta la diminuarea
impactului asupra mediului. Hâr a amor zoare TigerPad
poate ﬁ reciclată cu hâr a mixtă. În plus, ﬁbrele sunt 100%
regenerabile, iar resturile de producție sunt recuperate.
Varietate de produse:
Sisteme cu hâr e
amor zoare
PackTiger® RS
Sisteme de hâr e
FasFil® de p Void-Fill

Sisteme de hâr e
FasFil EZ® de p Void-Fill

Suspendați produsele fragile în centrul containerului de
transport într-unul din pachetele Korrvu® inteligent
construit pentru o protecție la impact prin blocare și
ﬁxare, la costuri compe ve.
Ambalajele Korrvu® sunt livrate plate și asamblate in-situ,
la cerere. Design-ul cu randament crescut poate ﬁ ușor
reu lizat și este confecționat din ﬁbre de hâr e celulozică
regenerabilă. Este ușor reciclat cu cu i obișnuite corugate.
Varietate de produse:
Korrvu® Suspension
Korrvu® Reten on
Korrvu® Hybrid

Korrvu® Diamond
Technology
TekkvuTM

Korrvu® An -corrosion
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Soluții Durabile
Pentru Fiecare Produs
Protecția Suprafeței / Umplerea Golurilor / Amor zare / Blocare & Fixare

Diferența este
în barieră

Membră a familiei

AMBALAJE CU BULE DE AER

PLICURI PENTRU PROTECȚIE ANTIȘOC

Materialul an șoc cu etanșare AirCap® este ideal pentru
protecția suprafeței, înfășurare, amor zare și umplerea
golului din cu e.

Mail Lite® - Cea mai cunoscută gamă de plicuri an șoc din
industrie, adecvate u lizării de larg consum.

Ambalajele noastre de calitate superioară AirCap® sunt
fabricate cu un strat de bule de aer cu barieră ce reține
aerul și le menține proprietatea amor zoare. As el sunt
reu lizabile, reduc can tatea de materiale pentru
ambalat ce intră în partea de deșeuri.

Proiectate să reducă costurile de livrare și manevrare,
plicurile Mail Lite® oferă protecție excelentă pentru o
gamă variată de produse și reprezintă o alterna vă ideală
pentru livrarea obiectelor mici, corugate.
Mail Lite a reprezentat alegerea pentru livrarea obiectelor
de dimensiune mică de mai bine de 40 de ani.

Varietate de produse:
AirCap®
BubbleGuardTM
An -Sta c AirCap®
BubbleMaskTM
BubblePakTM
Reﬂec x®
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Varietate de produse:
Mail-Lite® White

Mail Lite Tuﬀ® Cushioned

Mail-Lite® Gold

Mail-Lite® Padded

Mail-Lite® Plus

SPUME SPECIALE
Misiunea Inatech este de a vă proteja produsele în tranzit, o responsabilitate pe care o
luăm în serios pentru clienții din întreaga lume.

Echipa departamentului de produse din spumă are ca obiec v să ofere soluții cu
produse din polie lenă pentru diferitele industrii, incluzând o varietate de ambalaje
și aplicații non-ambalaje:

AUTOMOBILE

TRANSPORT

UZ GENERAL

SPORT & TIMP LIBER

CONSTRUCȚII
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Soluții Durabile
Pentru Fiecare Produs
Protecția Suprafeței / Umplerea Golurilor / Amor zare / Blocare & Fixare

CÂND DORIȚI DEZVOLTARE, FOLOSIȚI
PRODUSE GONFLABILE

TIPURI DE SPUMĂ POTRIVITE
ORICĂRUI PRODUS

Inatech este liderul și inovatorul mondial în produsele cu
spumă polie lenă extrudată.
Alegând Inatech, obțineți performanță dovedită, tradiție
în consistență, reputație pentru calitate și stabilitate pe
piață:

Spumele din polie lenă ale Inatech sunt proiectate pentru
a servi unei game largi de ambalaje protectoare și cerințe
de material, de la produsele ușoare economice până la
amor zările industriale de tonaj ridicat. Acestea sunt
curate, cu abrazivitate scăzută și oferă fabricanților și
proiectanților de ambalaje o varietate de oportunități
crea ve.

Amor zare la nivel înalt - Oferă protecție superioară
u lizând mai puțină spumă decât multe materiale de
ambalaje alterna ve
Costuri reduse de ambalare - Mai puțină spumă
înseamnă pachete mai mici, reducând costurile la
materiale și transport, precum și cheltuielile de
manipulare și depozitare.
Beneﬁcii excelente ale materialului - Lățimile mari
diminuează resturile din mpul fabricației, as el
reducând costurile materialului, precum și can tatea
mai mică de deșeuri.
Foarte rezilient - Recuperare rapidă după mul ple
compresii și manipulări, ﬁind ideal pentru u lizarea în
sistemul de manipulare a produselor returnabile.
Este că Superioară a Ambalajelor - Imaginea curată și
atrăgătoare mărește impactul vizual al pachetului și al
produsului.
Leader Global în Produse pentru protecție - 145
facilități de fabricare la nivelul a 175 de țări.

SCOPUL NOSTRU ESTE DE A VĂ AJUTA
ÎN GĂSIREA UNEI SOLUȚII OPTIME DIN
PUNCT DE VEDERE FINANCIAR PENTRU
NEVOIA DE AMBALARE ȘI DE A VĂ
OFERI CEL MAI EFICIENT AMBALAJ CU
PUTINȚĂ.
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DESIGN ȘI ELEMENTE BAZATE PE SOLUȚII
Centrele Inatech pentru Proiectarea Ambalajelor există pentru îndeplinirea
unui scop: asistarea clienților în găsirea soluțiilor de ambalare de nivel înalt și la costuri
compe ve. Având angajați dedicați, revizuim și analizăm proiectele propuse, dezvoltăm
unele noi, testăm pachetele existente și recomandăm cea mai bună metodă de a maximiza
calitățile protec ve ale produselor din polie lenă distribuite de Inatech.

PROCESUL DE PROIECTARE ÎN 5 PAȘI
Pasul 1

SOLUTII DE CLASĂ MONDIALĂ

Înțelegem mediul de livrare
și distribuție

Centrul nostru de Proiectare a ambalajelor este de ul mă
generație, inclusiv echipamentul, procesele și pregă rea
angajaților. Proiectăm o soluție de ambalare bazată pe
produsul și aplicația dumneavoastră u lizând can tatea
adecvată de material. De asemenea creăm imagini 3D ale
pachetului pentru a arăta cum este construit produsul și
pentru instrucțiuni de ambalare.

Pasul 2
Deﬁnim fragilitatea
produsului

G ra ﬁ c a ș i a n i m aț i i l e c re ate d e n o i d e v i n a l e
dumneavoastră pentru a ﬁ folosite intern sau ca
instrument de marke ng.

Pasul 3
Selectăm materialul
amor zor cel mai potrivit

Pasul 4
Proiectăm proto pul
pachetului

Pasul 5
Veriﬁcăm pachetul prin
teste
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Soluții Durabile
Pentru Fiecare Produs
Protecția Suprafeței / Umplerea Golurilor / Amor zare / Blocare & Fixare

Rigid, rezistent, ușor de fabricat,
amor zare la impact mul plu
Spuma din polie lenă nu atrage praful, nu conține ﬁbre și
este non-abrazivă. Oferă amor zare substanțială
împotriva impactului repetat în mp ce reduce
semniﬁca v costurile de transport. Plăcile de spumă sunt
extrem de simplu de fabricat.
Spuma fabricată poate ﬁ tăiată cu ștanța, îndoită la cald,
lipită, tăiată mecanic, despicată, tăiată umed, rutată și
găurită conform speciﬁcațiilor.
NOPAPLANK®
Plăcile de spumă din polie lenă reprezintă un material
rezistent, extraordinar de versa l, complet extrudat, ce
oferă o combinație unică de proprietăți ﬁzice și chimice
excelente, cu o prezentare pe măsură.
Costrucția celulelor închise de greutate mică oferă
amor zare excelentă în cazul impactului repetat și pot ﬁ
fabricate cu randament an cipat. Oferă fabricare facilă,
costuri compe ve și adaptabilitate pentru o gamă
variată de aplicații.
NOPAPLANK® nu afectează stratul de ozon iar construcția
neîncrucișată înseamnă că poate ﬁ reciclat complet
pentru a redeveni material brut.
Disponibil în gamă an sta că și în paletă largă de culori și
grosimi de până la 100mm și densități de la 25kg/m3 până
la 150kg/m3.
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POLYLAM®

Curate și reziliente, plăcile
laminate POLYLAM® sunt perfecte pentru o gamă largă de
aplicații. Construcția laminată oferă randament de
amor zare testat și încercat, precum și dimensiuni
adaptabile pentru a crește eﬁciența fabricării.
POLYLAM® oferă protecție extraordinară, fabricare facilă
și nu conține CFC.
Complet reciclabil, poate ﬁ tăiat la ștanță, lipit la cald,
îndoit, lipit de alte materiale, despicat, tăiat, porționat,
polizat, rutat sau găurit pentru a se adapta speciﬁcațiilor.
Disponibile într-o paletă largă de grosimi și densități mari,
medii și mici de până la 120mm.
Straturile cu mul ple densități sunt disponibile în stoc la
dimensiuni de 30mm, 40mm și 50mm culoarea albă.
Alte grosimi și culori disponibile la cerere.

INFORMATII GENERALE PENTRU PRODUSELE DIN SPUMĂ
COD

Produs standard în stoc 600mm (lățime) x 2750mm (lungime)
DENSITATE
GROSIME
CULOARE

NUMĂR CUTII

Alb
Alb
Albastru
Alb
Alb
Albastru
Alb
Alb
Alb
Alb
Alb
Alb
Negru
Negru
Roz Anti-Static
Alb

COD

Polylam standard în stoc 1200mm (lățime) x 2000mm (lungime)
DENSITATE
GROSIME
CULOARE

NUMĂR CUTII

Alb
Alb
Alb
Alb
Alb
Alb
Alb
Alb
Alb
Alb
Negru
Roz Anti-Static
Alb
Alb
Alb

MDL = Strat Mul Densitate

Sunt disponibile grosimi, lățimi, tăieturi și culori speciale.
Se aplică mpi de livrare speciﬁci și comenzi de can tăți minime.
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Folie Cu Bule de Aer
Protecția Suprafeței / Umplerea Golurilor / Amor zare / Blocare & Fixare

FOLIE PROTECTOARE CU BULE DE AER

În prezent folia cu bule reprezintă unul dintre cele mai
cunoscute produse de ambalat de pe piață. Foliile cu bule
de aer oferă o soluție economică și eﬁcientă pentru
protecția cu aer, stra ﬁcare, împachetare și amor zare.
Gama noastră de produse cu bule mici și mari, de calitate
superioară, include folii co-extrudate, laminări și
produse modiﬁcate.
Folie cu bule de aer
Deși poate părea un material obișnuit, noi fabricăm
u lizând tehnologie avansată ce incorporează un strat de
peliculă limita vă.
Prin acest proces se sigilează buzunare cu aer, reducând
pierderea aerului, oferind protecție și randament de lungă
durată. Adecvat atât pentru obiectele ușoare cât și grele în
cadrul depozitărilor pe termen lung sau al transportului.
Este disponibilă în varianta cu bule mari sau mici, cu
opțiuni de tăiere și perforații pentru a se potrivi cerințelor
dumneavoastră, și poate ﬁ extrudată la lățimi de până la
2500mm.
Disponibile în role, buzunare și foi.
Sunt disponibile și produse an -sta ce și laminate.
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PRODUSE CU
BULE TRANSFORMATE
INATECH oferă vaste facilități de conversie și are ani de
experiență în domeniu. Putem transforma produsele din
folie cu bule într-o varietate de produse cu valoare
adăugată.
Opțiunile noastre de transformare a produselor oferă
facilitate în uz, recuperarea fragmentelor și protecții
customizate adecvate unui număr mare de aplicații și
industrii.
Gama noastră de pungi cu bule sau produse transformate
la comandă, incluzând coli și manșoane pot ﬁ folosite
pentru aplicațiile industriale, comerciale și per produs.
INATECH oferă rezultate rapide, servicii eﬁciente și prețuri
compe ve.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE FOLIA CU BULE DE AER
MIC
1 x 2500mm x 125m
1 x 1500mm x 125m
1 x 1000mm x 125m

COD

MARE
1 x 1200mm x 50m
2 x 600mm x 50m
3 x 400mm x 50m
5 x 300mm x 50m

COD

2 x 1250mm x 125m
1 x 900mm x 125m
5 x 500mm x 125m
MIC ANTI-STATIC
1 x 1250mm x 100m

COD

Dimensiune mică a bulei de aer: 3,5mm înălțime x 10mm lățime;
Dimensiune mare a bulei de aer: 9mm înălțime x 29mm lățime;
Varianta cu bule mici este disponibilă până la 2500mm lățime iar cea cu bule mari până la 1200mm lățime;
Tăieturile, perforațiile și bulele an -sta ce sunt disponibile în toată gama cu bule.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PUNGILE CU BULE DE AER
COD

NUMĂR

DIMENSIUNE

COD

NUMĂR

DIMENSIUNE

NR BUCĂȚI

OPȚIUNI DE TRANSFORMARE
Produsele cu bule pot ﬁ transformate în buzunare, coli sau manșoane în dimensiuni la cerere.
Sunt disponibile și folii îmbinate, mini baloți și folii de protecție pentru mobilă.
Se aplică mpi de livrare speciﬁci și comenzi de can tăți minime.
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Folie Cu Bule de Aer Neagră
Protecția Suprafeței / Umplerea Golurilor / Amor zare / Blocare & Fixare

EVOLUAȚI SPRE PRODUSE RECICLATE
Foliile cu bule de aer Astro-Bubble Renew dau o notă
elegantă ambalajelor protectoare. Imaginea premium,
calitatea superioară și avantajele de mediu fac ca evoluția
la Astro-Bubble Renew în negru să ﬁe o alegere simplă.
Aavantaje suplimentare pentru folia cu bule de aer
Astro-Bubble Renew:
Culoarea negru premium oferă o înfățișare atrac vă,
diferențiată, care este ușor iden ﬁcată cu conținut
ridicat de materiale reciclate.

AVANTAJELE FAȚĂ DE MEDIU FĂRĂ
SACRIFICAREA CALITĂȚII
Sensibil cu mediul, Astro-Bubble Renew oferă
performanță de calitate cu impact redus asupra mediului.
Ideal pentru amor zare, pentru protecția suprafaței și
ﬁxare.
U lizatorii pot ﬁ încrezători că produsele vor ﬁ protejate
adecvat în mpul depozitării și transportului, în mp ce
contribuie ac v la conservarea materialelor naturale.

Conține materiale reciclate post industrial:

Ușor dar rezistent, acest material oferă protecție de
încredere pentru retenția de aer și reduce consumul de
combus bil în mpul transportului.

Coex conține 40% materiale reciclate.
Reciclabil conform categoriei #7

Culoarea opacă maschează produsul - as el oferă și
protecție împotriva hoților.

Mono-stratul conține 25% materiale reciclate.
Reciclabil conform categoriei #4

Include materiale reciclate, care în caz contrar ar merge
în ciclul de deșeuri - as el este responsabil cu mediul și e
alterna vă bună pentru folia produsă din materie primă
virgină.
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(reciclabil unde este posibil)

SEGMENTE DE PIAȚĂ ȘI APLICAȚII
Amor zare / Protecția Suprafeței / Stra ﬁcare / Umplere Cu Aer
Inatech înțelege că în prezent, mai mult ca niciodată, companiile au nevoie de produse de
ambalat la costuri compe ve, rezistente și viabile, ce diminuează deteriorarea unei game
largi de bunuri în mpul transportului. Produsele cu bule de aer Astro-Bubble Renew sunt
disponibile în role cu bule mici (3/16”), medii (5/16”) și mari (1/2") într-o gamă variată de
lățimi și lungimi.
Astro-Bubble Renew vine în strat coex (polie lenă / LDPE) și mono-strat (polie lenă lineară cu
densitate joasă).

Segmente de piață acoperite
Aerospațial
Agricultură / Produse
Automobile
Uși / Materiale de construcții
Electronice / Electrocasnice
Alimentație
Accesorii / Corespondență
Mobilă: Casnice / Exterioare / De birou
Echipament industrial și furnituri

Bijuterii
Medicale
Militar / Guvernamental
Mutări și depozitări
Farmaceu ce
Publicații
Specialiș furnizori
Transport
S clă / Porțelan

Aplicații ﬁnale
Piese auto: Vopsite sau plas c lucios / Metal
Vase și tacâmuri
Piese fabricate din metal dur lucios
Artă ﬁnă
Fi nguri
S clă și Obiecte de colecție
Containere de s clă

Piese industriale
Echipament de iluminat
Produse șlefuite
Ceramică
Produse stra ﬁcate / Căptușeli
Produse din lemn

GANDEȘTE DURABIL. GANDEȘTE INATECH.
Astro-Bubble Renew reprezintă un produs nou în familia "verde" de produse Inatech al căror scop este de
a sa sface nevoile crescânde pentru alterna ve de ambalaje durabile. Prac cile responsabile de mediu
reprezintă o parte importantă din ﬁlozoﬁa companiei Inatech.
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PRODUSE PEE (Polie
Astro Foam®

lenă Expandată)

Protecția Suprafeței / Umplerea Golurilor / Amor zare / Blocare & Fixare

ASTRO FOAM®
O protejare de succes a produsului se referă la potrivirea
materialului adecvat de ambalare. Polie lena expandată
cu densitate joasă este extrudată pentru a forma mii de
celule mici, ﬁecare plină de aer și ﬁecare ﬁind coordonată
cu celulele învecinate pentru a forma o conexiune
neintercalată în spumă.
Spuma pentru ambalaje este unul dintre cele mai
versa le materiale de ambalare din prezent.
Spuma din polie lenă expandată este o alterna vă blândă
la purile tradiționale de ambalaje, cum ar ﬁ hâr a
corugată, și poate ﬁ folosită pentru protejarea obiectelor
ce necesită atenție și grijă specială, oferind protecție
împotriva zgârieturilor și abraziunii.
Spuma din polie lenă expandată este disponibilă într-o
varietate de grosimi, as el ﬁind foarte versa lă și
adecvată pentru o mul tudine de u lizări, de la porțelan
delicat până la blocuri de ciment, mobilă și electronice
consumabile, precum orice alte obiecte ce necesită
amor zări blânde sau protecție stra ﬁcată.
Astro Foam este disponibilă în dimensiuni standard în
stoc, tăieturile și perforațiile speciale sunt disponibile la
cerere.
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PRODUSE
CUSTOMIZATE DIN SPUMĂ
Produsele customizate sunt parte integrantă din gama de
produse Inatech și din serviciile generale pe care le oferim.
Inatech poate customiza Astro Foam și laminatele într-o
varietate de produse cu valoare adăugată.
Opțiunile noastre de customizare a produselor oferă
facilitate în uz, controlul fragmentelor și protecții
customizate adecvate unui număr de aplicații și industrii.
Inatech oferă rezultate rapide, servicii eﬁciente și prețuri
compe ve.
Opțiuni de produse transformate din Astro Foam
Buzunare, coli și manșoane
Prelate îmbinate
Mini role
Buzunare pentru furnituri
Spuma poate ﬁ perforată și tăiată pe rolă pentru a facilita
controlul fășiilor.

INFORMAȚII GENERALE PENTRU PRODUSELE DIN STOC
Astro Foam®
COD

1 x 1000mm x 60m

Sunt disponibile în toate grosimile spume cu tăieturi,
perforații, colorate și an -sta ce. Se aplică mpi de
livrare speciﬁci și comenzi de can tăți minime.
OPȚIUNI DE CUSTOMIZARE
Spumele pot ﬁ transformate în pungi, coli sau manșoane
în dimensiuni la cerere. Sunt disponibile și huse îmbinate
și mini baloți. Se aplică mpi de livrare speciﬁci și comenzi
de can tăți minime.
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PROFILE PENTRU PROTECȚIE
Proﬁle ProFlex
Protecția Suprafeței / Umplerea Golurilor / Amor zare / Blocare & Fixare

PROFLEX
Gama de proﬁle ProFlex oferă protecția suprafaței și
protecții de margine pentru nenumărate puri de
ambalaje. Acestea sunt inac ve chimic, fără miros, curate,
structuri cu celule închise cu rezistență crescută,
ﬂexibilitate și menținere a formei. Non-abrazive, proﬁlele
ProFlex reprezintă o metodă excelentă de protecție a
părților delicate pentru o varietate de piețe și aplicații.
Proﬁlele ProFlex vin în formă de L și formă de U.
ProFlex L
Disponibile în 2 dimensiuni, proﬁlele ProFlex sunt ideale
pentru o varietate de piețe, și sunt perfecte pentru
protejarea pieselor de rezervă, a ușilor și panourilor,
marginile mobilelor, ﬁ ngurilor interioare și reglajelor,
precum și a produselor pale zate.

ProFlex U Tulip
Disponibile într-o gamă mare de dimensiuni, proﬁlele
ProFlex U sunt general u lizate într-o gamă vastă de
industrii, inclusiv distribuția de ferestre și geamuri,
echipament de birou, electronicele de consum, precum și
uși și oglinzi.
Perfecte pentru distribuția pieselor de rezervă, mobilă și
parbrize.
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ProFlex U pentru colțuri
Disponibile într-o varietate de dimensiuni, aceste piese
tăiate în bucăți la 90 de grade protejează delicatele colțuri
în diferite aplicații, inclusiv ramele foto, mobila, puncte de
vânzare și obiecte mari printate, plus multe altele.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PRODUS
Proﬁle ProFlex - Produse în stoc
ProFlex L
COD

DIMENSIUNE

NUMĂR CUTII

LUNGIME

DIMENSIUNE

NUMĂR CUTII
250
200
120

LUNGIME

NUMĂR CUTII

LUNGIME

ProFlex U Tulip
COD

6

16 x 7 x 3 x 29mm
24 x 8 x 10 x 35mm
35 x 10 x 20 x 41mm
41 x 12 x 25 x 47mm
57 x 14 x 30 x 60mm
71 x 15 x 45 x 66mm
80 x 10 x 40 x 75mm

ProFlex U Colțare
COD

DIMENSIUNE

Mai multe opțiuni sunt disponibile la cerere.

Caracteris ci

Beneﬁcii

Rezistență crescută la rupere și la duritatea
suprafețelor;
Curate, non-abrazive;
Absorbție maximă a șocului și vibrație la umezire;
Flexibil și rezistent;
Material cu densitate joasă.

Protecție perfectă pentru orice produs;
Protecție excelentă a suprafaței;
Proprietăți excelente de amor zare;
Ușor de folosit și refolosit, rezistent la spargere,
non-abraziv și inac v chimic;
100% reciclabile.
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PLASĂ DE PROTECȚIE
Din Plas c
Protecția Suprafeței / Umplerea Golurilor / Amor zare / Blocare & Fixare

PLASĂ DE PROTECȚIE DIN PLASTIC
La INATECH, fabricăm o gamă variată de manșoane ușoare
din plas c pentru diverse aplicații cu ambalaje de
protecție. Plasa s-a dovedit a ﬁ din punct de vedere al
costului o alterna vă la multe materiale tradiționale
pentru ambalaje - economisește mp, spațiu și bani.

Manșoanele protectoare
Flex-Guard® prezentate anterior
reprezintă cea mai cunoscută marcă de manșoane Naltex.
În prezent sunt fabricate în cinci s luri unice ce oferă
nivele diferite de protecție. Fiecare p are propria gamă
de dimensiuni codate prin culoare pentru a se adapta unor
diametre mul ple. Poate ﬁ furnizat la rolă sau la
dimensiuni tăiate. (pot ﬁ furnizate tăiate la lungimea
solicitată)
Produse de protecție Flex-Guard
La Inatech oferim cea mai ex nsă colecție de produse
protectoare de pul manșoane de plasă. Cele cinci linii
dis ncte Flex-Guard oferă opțiuni de ambalare
protectoare adecvate pentru o varietate de aplicații, de la
depozitarea componentelor medicale delicate la
ambalarea pieselor prelucrate industrial.

Manșoanele Naltex® din plasă extrudată sunt disponibile
în câteva s luri, în funcție de pul de protecție de care
aveți nevoie. Dimensiunile standard pentru manșoane se
încadrează în diametre de la 1/4 inch (6mm) la 24 inch
(60cm). Manșoane customizate pot ﬁ fabricate pentru a se
potrivi diametrului solicitat.

Sunt făcute din polie lenă, așadar sunt an -corozive și
rezistente la majoritatea produșilor chimici și uleiuri. Plasa
deschisă permite circularea aerului în jurul obiectelor,
făcând-o ideală pentru proiecte ce implică soluții de
curățare, apă sau umiditate. În plus, este un material de
ambalare cu volum scăzut ce ajută la economisirea
spațiului de depozitare precum și a cheltuielilor de
transport. Cele cinci versiuni de Flex-Guard ale Inatech
includ:
Flex-Guard I
O plasă rela v subțire cu ochiuri strânse, ideală pentru
ambalarea pieselor mici.
Flex-Guard II
Un manșon moderat elas c adecvat pentru protecția în
medii de lucru cu abraziune medie spre ridicată.
Flex-Guard III
Cel mai rezistent manșon protector. O plasă groasă, rigidă
pentru a proteja piesele de abraziune dură.
Flex-Guard IV
Un manșon special ideal pentru piesele cu forme
neregulate și diametre largi.

Manșoanele Flex-Guard sunt disponibile pentru o gamă de diametre, cu
dimensiuni codate după culoare pentru o iden ﬁcare facilă. Produsele FlexGuard pot ﬁ tăiate ușor cu foarfeca pentru a se potrivi dimensiunilor solicitate de
dumneavoastră. Fiecare p de manșon Flex-Guard prezintă propriile
caracteris ci de în ndere și revenire. Unele sunt potrivite pentru protecția
barelor drepte sau a cilindrilor, altele sunt potrivite pentru protejarea formelor
neobișnuite. Toate produsele Flex-Guard pot ﬁ furnizate în lungimi tăiate sau pot
ﬁ sigilate la cald la un capăt pentru a forma saci de plasă protectori.
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Flex-Guard V
Cel mai nou manșon protector. O plasă oferind protecție
medie cu mai multă ﬂexibilitate pentru a se potrivi
pieselor asimetrice și conturate, precum și o gamă variată
de diametre cu mai puține produse.

AMBALARE CU PLACAJE CORUGATE
Mul plicăm tehnologia de ul mă
generație cu servicii preimum.
Rezultatul: calitate.
Totul la Inatech este inﬂuențat de calitate. Este nevoie de
oameni inteligenți pentru asta. Personalul nostru
cuprinde angajați competenți și de încredere ce con nuă
să-și dezvolte cunoș nțele prin mijloace con nue de
instruire. Aceș a asigură implementarea consistentă a
dorințelor dumneavoastră personale în toate fazele de
producție. Personalul nostru și echipamentele se aﬂă la cel
mai înalt nivel tehnologic și reprezintă combinația
perfectă pentru a asigura produse de calitate op mă.
Serviciile noastre reprezintă valoarea adăugată.

Ambalaje tăiate la ștanță
Inovația tăierii la ștanță precum și tehnologia printării
creează mijloace atrac ve de prezentare din plăci
corugate.

Dezvoltarea ambalajelor u lizând CAD
Fiecare panou corugat dispune de propriul departament
de dezvoltare.

MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Sistemul nostru de management al calității cer ﬁcat (ISO
9001-2000) precum și laboratorul de teste echipat
corespunzător garantează calitatea produselor
dumneavoastră.

Ambalarea la locația clientului
Ambalajele noastre conving prin ﬁabilitatea sa excelentă
în procesele automate.

Eﬁciente și la costuri mici
Ambalarea baloților sau a produselor cu dimensiuni
speciale reprezintă o adevărată artă. În trecut costa foarte
mult. Trebuia să alegi între produse făcute la comandă,
scumpe, sau o mulțime de puri diferite de ambalaje.
Panourile corugate pliabile Rondo fac inu lă ambalarea
specială scumpă.

Nu încetați să economisiți bani
Panourile corugate pliabile nu sunt doar ie ine, ci și
rapide: conceptele noastre logis ce soﬁs cate fac oricând
posibile livrările pe termen scurt. Necesită un minim de
spațiu și economisesc mp și bani pentru angajați,
transport, depozitare și ambalare.

Nelimitat, u lizabil universal
Cu i de împachetat
Te h n o l o g i a ava n s ată d e fa b r i caț i e ga ra nte a ză
funcționalitate de calitate și stabilitate op mă.

Plăci corugate
Producem produse de calitate înaltă din panourile
corugate de cea mai nouă generație.

Indiferent de ambalarea manuală, ambalarea cu o
mașinărie simplă sau cu o linie complexă de ambalare panourile corugate pliabile se potrivesc perfect unor
procese de ambalare cu paletă largă de aplicare. Pentru
ambalarea unor can tăți mari, u lizarea unor mașini
special construite creează un potențial enorm pentru
raționalizare. Suntem bucuroși să vă divulgăm
cunoș nțele și să vă facem suges i referitor la alegerea
unei mașinării de ambalare adecvate.

Eﬁciență nelimitată
Panourile corugate pliabile sunt foarte versa le.
Ambalajul dumneavoastră poate deveni la cerere o
unealtă isteață de marke ng.
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FOLIE STRETCH NETROLL
Un produs inovator
Protecția Suprafeței / Umplerea Golurilor / Amor zare / Blocare & Fixare

UN PRODUS INOVATOR CE
PROTEJEAZĂ MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Aceeași performanță ca a rolelor cu tub din carton,
u lizabil până la ul mul metru.
Pentru u lizarea manuală sau automată (aprobată de
producătorii de top de mașini de ambalat din Europa).
O rolă mai ușoară cu același număr de metri de folie (10% 30%).
Plă ți doar ce u lizați.
Volum mai mic la aceeași greutate, cu costuri reduse de
transport și depozitare între 10% până la 30%.
Evitați orice costuri de administrare / debarasare a
tubului de carton, inclusiv taxele verzi.

Date tehnice Netroll
U lizare automată și manuală
Producție standard: lățime 450 și 500 mm
Grosime 9 până la 50 microni
Diametrul intern 50mm
Mini role
Producție standard: lățime 50, 70, 100, 125, 150 și 250 mm
Grosime 9 până la 50 microni
Diametrul intern 38mm
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TIPOLOGIA PRODUSULUI (referință la folia 23 um)
A se u liza fără Prestretch Group:
H308 - STANDARD (145%)
H388 - STANDARD PLUS (195%)
H555 - RIGID (120% - 15 um)
A se u liza cu Prestretch Group:
H888 - POWER (240%)
H777 - POWER PLUS (270%)
H111 - SUPER POWER (360%)
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Pungi cu sistem cu reânchidere
Minigrip, Zipgrip
Protecția Suprafeței / Umplerea Golurilor / Amor zare / Blocare & Fixare

PUNGI MINIGRIP
Cele 3 linii roșii si brandul MINIGRIP® reprezintă un
ambalaj esen al de peste 60 de ani. Am dezvoltat un
proces de extrudare care asigură transparența și
polie lena care dă un luciu aparte pungilor, asociat cu un
sistem de închidere perfect. Pungile au fost create cu acest
sistem de închidere pentru o ușoară operare.
Cod

TA
CT

A

LI

M

Dimensiuni (mm)

EN

LxÎ

TE

CO
N

25237

160 x 220

25239

180 x 250

Legendă:
Format = Lăţime (L) x Înălţime (Î)
Gaură perforată cu diametrul de 8mm

S FAT

R

EC

IC

LA

B

IL

Pungi MINIGRIP® Double Track transparente Pe 60µ
Putere la dublu, pungi zip cu închidere patentată.
Închiderea dublă zip garantează protecție maximă a
produsului prin tehnologia "Double Reverse Hinge”.

PROTECȚIE
DUBLĂ
pentru a ține
produsul înăuntru

Grosime
60µ

Cod

N
TA
CT

A

LI

CO

M

Dimensiuni (mm)

EN

LxÎ

TE

24272

70 x 80

24212

80 x 120

24218

100 x 150

24224

120 x 180

24237

160 x 220

24239

180 x 250

24243

220 x 280

24246

230 x 320

24247

250 x 320

24251

350 x 350

24249

300 x 400

S FAT

NOU

NOU

R
EC

IC
LA

B

IL

Pungi MINIGRIP® Clasic transparente Pe 100µ
Pungile MINIGRIP® au o rezistență mare datorită grosimii
de 100µ. Ideale pentru produse grele sau ascuțite si
pentru susținere suplimentară în u lizarea pachetului.

Grosime
100µ
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REZISTENȚĂ
EXTRA

Legendă:
Format = Lăţime (L) x Înălţime (Î)
Gaură perforată cu diametrul de 8mm
Gaură aerisire cu diametrul de 4mm

S FAT

PUNGI MINIGRIP® Selecție Clasică
Un amestec de pungi MINIGRIP® la dimensiuni standard, 3 selecții:
O selecție completă de pungi MINIGRIP®
O selecție de pungi MINIGRIP® cu cele mai mici dimensiuni
O selecție de pungi MINIGRIP® cu cele mai mari dimensiuni

PE 60µ Transparent Selecție Full
A

LI

Cod

KIT DE
SUPRAVIEȚUIRE
MINIGRIP®!

Dimensiuni (mm)

TA
CT

M

EN

CO

N

TE

5 Tipuri

R

EC

IC
LA

B

IL

20404

Grosime
60µ

200 pungi per reper

PE 60µ Transparent Cea mai mică selecție

Cod

Dimensiuni (mm)

LI

CO

N

TA
CT

A

M

EN

TE

3 Tipuri Mari

R

EC

IC

LA

B

IL

20402

NOU

Grosime
60µ

200 pungi per reper

Avantajele pungilor zip MINIGRIP®
Cele trei linii roșii garantează calitatea MINIGRIP®

Î = Înălțime

Capăt armat și ergonomic

L = Lățime

Capăt închizător realizat pentru a ﬁ desfăcut
cu două degete pentru a crește viteza de ambalare
Grosime superioară pentru o rezistență mai mare
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INATECH este liderul național în
protejarea a tot ceea ce este
important
Botoşani
Satu
Mare

ORADEA

Maramureş
Suceava
Bistriţa
Năsăud

Sălaj

Iaşi

Bihor

Neamţ
Cluj
Mureş

Vaslui

Harghita

Arad

Bacău

Alba
Sibiu

Timişoara
Hunedoara

Covasna
Vrancea

Braşov

Galaţi

Buzău

Caraş
Severin

Prahova

Argeş
Gorj

Brăila

Tulcea

Vâlcea
Dâmboviţa

Mehedinţi

Ialomiţa

BUCUREȘTI

ILFOV

Dolj

Olt

Giurgiu

Călăraşi
Constanţa

Teleorman

Oferim soluții de
protecție de pe linia
fabricii până la ușa
clientului.
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Operațiuni în România și în alte țări
Rețea națională de distribuție
2 puncte de distribuție în România
Stoc mare de materiale de ambalare
Livrare în 48 de ore
Echipă profesionistă în serviciul
dumneavoastră

‘’ Ajutăm clienții să câș ge diminuând daunele, crescând
produc vitatea și reducând costurile prin soluții de ambalare
eﬁciente, durabile și fabricate în România. ‘’
Andrei Rusu,
Director General INATECH

®

Packaging Supplies & Equipment

AMBALAJELE INATECH
INATECH este distribuitor al unei game largi de
materiale și echipamente de ambalare.
Suntem mândri de capacitatea noastră de a ne
menține în top într-o industrie aﬂată în
con nuă schimbare. Calitatea
echipamentelor noastre se reﬂectă prin
furnizorii pe care îi reprezentăm.
Comunicarea de succes dintre nevoile
clienților și soluțiile noastre de
ambalare aduc nu numai valoare
superioară, ci și asistență con nuă
în următorii ani.

INATECH CONCEPT
Adresa: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domneș - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58
Adresa: Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea
E-mail: oﬃce@inatech.ro
Web: www.inatech.ro
www.inatech-shop.ro
www.izola e-reﬂec va.ro

