
Μια σημαντική ανακάλυψη στο 
διάτρητο εκτατό φιλμ περιτυλίγματος
Όταν η μείωση του πάχους συναντά την απόδοση

Το νέο AirOFilm® Stretch Lite+ είναι ένα μοναδικό διάτρητο εκτατό φιλμ 
περιτύλιξης παλετών για πλήρως αυτόματες ή ημιαυτόματες μηχανές 
περιτυλίγματος με συστήματα προτάνυσης 150% και 200%.

Το AirOFilm® Stretch Lite+ είναι ένα ελαφρύ φιλμ που προσφέρει τη σωστή 
ισορροπία μεταξύ μείωσης του υλικού συσκευασίας και εξαιρετικής απόδοσης.

Τα AirOfilm® Stretch Lite+ 150 και AirOFilm® Stretch Lite+ 200
είναι κατάλληλα για

Τα AirOfilm Stretch Lite+ 150 και η AirOfilm Stretch Lite+ 200 είναι εμπορικές επωνυμίες της MEGA PLAST Industrial-
Exporting SA. Σε μια προσπάθεια βελτίωσης των προϊόντων μας, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει οποιαδήποτε από τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο παρόν, χωρίς προειδοποίηση.

Ζεστά προϊόντα σε παλέτα, όπως
ψητά σνακ, παστεριωμένα προϊόντα,
δημητριακά πρωινού, φαρμακευτικά είδη,
τροφές για κατοικίδια κ.λπ.

Παγωμένα ή κατεψυγμένα 
προϊόντα που απαιτούν γρήγορη ψύξη 
μετά την παλετοποίηση, όπως κρέας, 
ψάρια, κατεψυγμένα σνακ κ.λπ.
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Ευρύτερο φιλμ στην παλέτα      ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ
     Βελτιωμένη ασφάλεια συγκράτησης φορτίου 
 στην παλέτα
 Βελτιωμένο μοτίβο περιτύλιξης
Βιωσιμότητα & Oικονομία
 Βελτιστοποίηση διαμόρφωσης περιτυλίγματος 
 της παλέτας
 Εως και 20% λιγότερο πλαστικό
 Λιγότερα πλαστικά απορρίμματα
 Χαμηλότερες εκπομπές CO2
 Λιγότεροι φόροι χρήσης πλαστικού
 Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας
 Λιγότερη συντήρηση και αποθηκευτικός χώρος
 Μείωση χρόνου διακοπής εργασιών
 Αυξημένη παραγωγικότητα
 Συνολική εξοικονόμηση κοστών
Μοναδικός σχεδιασμός φιλμ
     Μεγεθυμένα ανοίγματα & μέγιστος αερισμός
 Μοναδική ευκρίνεια & εμφάνιση παλετών
Εξαιρετική απόδοση φιλμ και παλέτας
 Δυνατή αντοχή και δυνατότητα συγκράτησης φορτίου
 Εξάλειψη υγρασίας

NΕΑ βελτιωμένη φόρμουλα

+10% 
Βελτίωση πλάτους
φιλμ στην παλέτα

Έως και 50% 
Μειωμένη επίδραση
στένωσης

Βελτιωμένος
αερισμός 
Μεγεθυμένα ανοίγματα 

Επικοινωνία:
Mega Plast Βιομηχανική Εξαγωγική Α.Ε.

Έδρα
Παραδείσου 16,
151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 89 000 81
Email: info@megaplast.gr

Εργοστάσιο & εγκαταστάσεις 
Βιομηχανικό Πάρκο, Οδός Α/Δ
716 01 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
Τηλ: +30 2810 381412
Email: sales@megaplast.gr

www.megaplast.gr

Μοναδικά βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος
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