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Standard internaţional de ambalare

Prin gama de produse            vă propunem materiale pentru 
ambalare şi protecţie, o soluţie folosită pe scară largă în spaţiul 
european, cu aplicabilităţi diverse, de la industria mobilei, la cea 
alimentară, a pieselor de automobile, componente electronice sau 
pur şi simplu pentru acasă.



Ce tip de           să folosesc?
Mai jos sunt câteva exemple, dacă nu regăsiţi aplicaţia 
dumneavoastră cereţi opinia specialiştilor noştri... 
e gratuită şi aduce economii de costuri şi timp.

Tip
folie

Diametru 
bulă

Înălţime 
bulă

Densitate 
(g/m2)

Prezentare Aplicaţii

în 2 sau 3 
straturi

1 cm 0,45 cm

de la 
50 g/m2 
pana la 

400 g/m2

Role cu lungime de 
125 m şi lăţime totală 
de 1,6 m, ce poate fi 
împărţită în maxim 
5 dimensiuni (de ex. 
0,4X0,4X0,5X0,3)

Mică şi uşoară, folia cu bule mici este 
foarte populară şi economică, find folosită 
pe scară largă pentru ambalare şi protecţie.
Rezistentă la şocuri, oferă protecţie înde-
lungată produselor ambalate.
Cu cât densitatea este mai mare, cu atât 
protecţia oferită este mai bună.
Se foloseşte în industria mobilei, sticlărie, 
ceramică, componente auto, obiecte plas-
tice, expoziţii, mutări-transport, electro-
nice-electrocasnice, componente IT, 
industria alimentară.

în 2 sau 3 
straturi

3 cm 1,2 cm

de la 
120 g/m2 
pana la 

400 g/m2

Role cu lungime de 
50 m şi lăţime totală 
de 1,6 m, ce poate fi 
împărţită în maxim 
5 dimensiuni (de ex. 
0,4X0,4X0,5X0,3)

Concepută pentru a oferi protectie sporită 
la şocuri, este larg folosită pentru proteja-
rea diverselor obiecte, de la ceramica fină, 
aparatura electro-casnică, piese de schimb, 
până la coletărie, umplerea spaţiilor goale, 
sere sau pentru acoperirea piscinelor.

Proprietăţi: rezistenţă la şocuri; non-toxică; rezistentă la apă şi aer; 100% reciclabilă; inodoră; 
transparentă; pretabilă pentru produse alimentare;



Folie cu bule Isolair S

Sac bule Isolair M

       Isolair Bubble pentru ambalarea pieselor     
       mici de mobilier (recomandare: folie în 2   
       straturi, de la 60 la 100 g/m2)

Isolair Bubble pentru ambalarea pieselor grele 
de mobilier (recomandare: folie în 3 straturi, de 
la 140 la 250 g/m2)

Isolair Bubble pentru ambalarea materialelor 
electronice-electrocasnice (recomadare: folie 
în 2 sau 3 straturi, de la 80 la 140 g/m2)

       Isolair Bubble pentru ambalarea pieselor
       auto de mică mărime (recomndare: folie 
       în 2 sau 3 straturi, de la 70 la 120 g/m2)

Isolair Bubble pentru ambalarea obiectelor 
sensibile

Isolair Bubble pentru ambalarea şi 
împiedicarea alunecării pieselor cu forme 
similare

       Isolair BigBubble pentru eliminarea 
       spaţiilor goale 

Isolair BigBubble pentru protecţia şi ambalarea 
pieselor de ceramică şi porţelan

Capitonare cutie cu Isolair BigBubble şi 
ambalarea pieselor fragile cu Isolair Bubble



Soluţii pentru nevoi speciale de ambalare

Gama             vine să acopere nevoile speciale de ambalare şi 
protecţie; de la folii tratate ignifug, antistatic, protejate UV, colorate, 
la folii caşerate cu diverse materiale: folie LDPE, folie HDPE, hârtie 
kraft, folie de aluminiu, folie de polipropilenă, alte materiale. 
Toate acestea pot fi prelucrate sub formă de saci, pungi, foi. 
Domenii de aplicare: piese de schimb şi componente auto, sticlărie, 
ceramică, electrocasnice, electronice, piscine, sere.



Soluţii pentru nevoi speciale de ambalare

Folie cu bule Isolair

Pungi cu lungimi între 
10 si 500 cm, 

adâncime maximă de 
80 cm; 

pot fi confecţionate 
şi cu clapetă sau 
bandă de lipire;

Isolair Plus cu bandă de lipire- pentru 
economisirea timpului de ambalare

Saci cu lungimi între 
10 şi 500 cm, 

adâncime maximă 80 cm; 
pot fi confecţionaţi 

cu clapetă sau 
bandă de lipire;

        Sac din folie Isolair Bubble caşerată cu polipropilena- pentru rezistenţă sporită la 
        străpungere şi întindere; cu clapetă de închidere şi bandă de lipire

Folii caşerate cu 
LDPE, HDPE, aluminiu, 

polipropilenă, 
hârtie kraft, 

PET metallised.

Isolair Bubble caşerată pe ambele părţi 
cu folie de aluminiu- pentru izolaţii termice 
şi fonice superioare

Isolair Plus antistatic- pentru protejarea compo-
nentelor electronice sensibile

        Isolair Bubble caşerată cu LDPE- pentru   
        protecţie sporită la zgâriere şi rupere
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