FÓLIE MANUNET "FLOWRA" s makroperforací

Fólie MANUNET Flowra je větratelná strečová fólie, která byla speciálně navržena pro květinářský trh. Její
unikátní vlastnosti byly vyvinuty po rozsáhlém výzkumu pro potřeby jak pěstitelů, tak distributorů.
Provzdušňování v dopravě:
Za účelem zajištění vynikajících produktů, které květinářské trhy nabízejí, potřebují rostliny vzduch k dýchání za
všech okolností. Pokud tam není dostatečné množství vzduchu, který cirkuluje, pak mohou být rostliny poškozené
i zkažené. Fólie MANUNET Flowra tomuto problému pomáhá zabránit.
Ochrana zatížení:
Pečlivě měřené provzdušňování dokazuje, že fólie MANUNET Flowra přispívá k udržení kontrolovaného prostředí,
ale také chrání zátěž a zajišťuje, že listy a květy zůstanou ve vozíku. Tím je zajištěno, že náklad vždy dorazí v co
nejlepším stavu.
Uživatelsky přívětivý produkt:
Balicí vozík s fólií MANUNET Flowra nemůže být jednodušší. Fólie nabízí hladkou aplikaci, může být roztržena
rukou na konci balení procesu, a je samolepící. Díky makroperforaci může být balící vozík zavlažován, aniž by se
květiny zapařovaly a hnily.
Tato fólie se může použít i jako překryv pro květiny, které nejsou momentálně určené k prodeji, aby zákazníky
nelákalo na ně sahat.
Vnitřní lepivost / vnější skluz:
Snadná použití při balení bývají kritická, a tak byla navržena fólie MANUNET Flowra tak, že pouze vnitřní strana je
lepivá. Vnější strana fólie zůstává kluzká a díky této vlastnosti je zajištěno to, že vozíky mohou být naloženy na
nákladní auta a přepravovány bez jakýchkoliv problémů, aniž by se k sobě navzájem lepily. Je vhodná na
obalování okrasných dřevin při převozu osobním autem apod.
Nízká hmotnost / vysoká elasticita:
Jedním z nejdůležitějších prvků fólie MANUNET Flowra je způsob, jakým je tato fólie vyrobena.
Byl vynalezen pečlivě kontrolovaný vzorec, který nabízí vysokou úroveň pružnosti z překvapivě tenkého filmu.
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Šetrná k životnímu prostředí:
Vzhledem k tomu, že je fólie pevná a přitom tenká, je spotřeba plastu menší. To znamená, že fólie
MANUNET Flowra je mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí, protože vytváří méně odpadu. Fólie MANUNET
Flowra je 100% recyklovatelná.
Užití:
Fólie MANUNET Flowra může být v provedení strojním i ručním, přičemž na strojní fólii je navinuto 4500m na roli
a na ruční fólii je návin 300m na roli.
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