GREENLIGHT
SVERIGE

Miljövänligt, flexibelt &
stötdämpande utfyllnadsmaterial
30-tal olika utföranden
Luftkuddarna finns i ett 30-tal olika
utföranden och alla produceras i
en och samma maskin – Opus Air.

Biologiskt nedbrytbar film
Våra uppblåsbara luftkuddar är helt
biologiskt nedbrytbara, komposterbara, återanvändningsbara och
återvinningsbara.

Kompakt, låg vikt och snabb
Opus Air är kompakt, pålitligt, lätt
att använda och har en marknadsledande kapacitet på 11 m³
luftkuddar per timme.

Opus Air - Luftkuddemaskin
Opus Air producerar volymskapande luftkuddar som
skyddar dina produkter och varor under transport.
Opus Air är det enda förpackningssystem med luftkuddar som är konstruerat för att arbeta specifikt med biologiskt nedbrytbara och återvunna kuddar.
Opus Bio - Luftkuddar
Våra uppblåsbara luftkuddar är helt biologiskt nedbrytbara, komposterbara och återvinningsbara. Vid rätt förhållanden bryts kuddarna ner till vattenånga och koldioxid på 12 till 24 månader. Inga tungmetaller eller andra
gifter lämnas kvar i naturen.
Luftkuddarna ger ett utmärkt skydd åt varor och produkter som förpackas. Kuddarna fyller effektivt ut de tomrum som ofta uppstår vid förpackning.
Våra uppblåsbara kuddar finns i flera olika storlekar och
utföranden. En varas storlek och form samt förpackningens utformning avgör vilken luftkudde och tillämpning
som lämpar sig bäst vid packning.

Läs mer på

greenlight.eqpack.se

GreenLight marknadsförs och
säljs i Sverige av EQpack AB.
EQpack AB
Postadress:
Box 577, 631 08 Eskilstuna
Besöksadress:
Björksgatan 8 B, 632 21 Eskilstuna
Telefon: 016-15 02 70
Fax: 016-13 43 60
E-post: info@eqpack.se

Opus Air - Luftkuddemaskin
Hastighet: Upp till17 meter per minut
(200 x 200 kuddar)
Kapacitet: 11 kubikmeter per timme
Storlek:
36cm x 30cm x 28cm
Vikt:
8.3 Kg

Opus Bio Standard, (Superstark)
200mm x 100mm x 500m (325m)
200mm x 200mm x 500m (325m)
200mm x 250mm x 500m (325m)
400mm x 50mm x 325m (220m)
400mm x 65mm x 325m (220m)
400mm x 100mm x 325m (220m)
400mm x 120mm x 325m (220m)
400mm x 160mm x 325m (220m)
400mm x 260mm x 260m

