
Balte s jedničkou
balte u nás!

PŘEDSTAVUJEME
Systém Inspiropack™  je obalová technologie Italské firmy Grifal SpA., 
kterou v ČR projektově zastupujeme v rámci obchodní dohody Grifal SpA 
a Jiffy Packaging Group. Systém využívá tepelně změkčené fólie a vaku-
ový proces pro bezpečnou fixaci výrobků na ochranný podkladový mate-
riál, jako je Mondaplen®  nebo cArtù®, který chrání produkty při přepravě.

Proces balení:
1.  Na vakuový stůl se umístí podložka Mondaplen® nebo cArtù®,
2. na podložku je umístěn balený díl(y),
3.  následně dojde automaticky k tepelnému změkčení folie a jejímu po-

stupnému přiblížení a přisátí na podložku. Přisátím dochází k průtahu 
folie za současného zchlazování, která tak kopíruje povrch produktu 
s konečnou fixací na podložku. 

Výhody:
✓   Jeden typ balení umožňuje balit mnoho tvarově rozdílných produktů. Není 

nutné mít pro každý balený díl typizovaný obal.
✓   Nižší požadavky na skladovací prostory: Jeden obal  - zamezení chyby vy-

chystávání obalů v případně podobnosti obalů.
✓   Možnost balit sestavy dílů na jednu podložku – vizualizace, eliminace zapo-

menutí části sestavy.
✓   Minimalizace prašnosti na produkt, ač se nejedná  o plně hermeticky uza-

vřený obal.
✓   V nabídce jak standardní, tak antistatické provedení PE pěny a folie.
✓   Separační balení více produktů na sebe v balící jednotce (box, krabice) bez 

dodatečné fixace.
✓   Folie se adaptuje na jakýkoliv tvar a disponuje poměrně velkou průtažností.

Vhodné pro:
✓   Produkty s menším půdorysným rozměrem do 495 mm*695 mm a výškou 

do cca150 mm.
✓   Křehké a lehké designové produkty, ale i pro strojní náhradní díly s vyšší 

hmotností.

Příklady použití:
✓   Balení různorodých náhradních dílů (automotive) v centrálním skladě 

pro servisní distribuci.
✓   Kompletace servisních setů na jeden servis pack.
✓   Balení keramiky, skla a jiných křehkých produktů.
✓   Servisní opravy všeobecně, například elektroniky atd.

Takt balení =   > 1 minuta

První obalová spol. s r. o.
Počernická 264,  250 73 Radonice

tel.:         +420 272 705 233
e-mail:   info.praha@prvni-obalova.cz

www.prvni-obalova.cz


