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فیلم شرینک پلی اتیلن
فیلم های شرینک ساده یا چاپی  ،ساخته شده از مواد پلی اتیلن سبک و سنگین
( )LLDPE ,HDPEبا درجه کشش باال که جهت بسته بندی محصوالت متعدد
استفاده می شود  ،ظاهر زیبایی ایجاد نموده و قابلیت مشخص بودن محصوالت از
روی بسته بندی را داراست.
ظاهر زیبا  ،شفافیت ،وزن کم  ،عدم جذب رطوبت  ،قابلیت چاپ و قیمت رقابتی از
جمله مواردی است که فیلم های شرینک اطلس پارس را جز بهترین گزینه ها برای
بسته بندی قرار می دهد.
عالوه بر فیلم های شیرینک متداول در بازار ،ما با بهره گیری از دانش روز  ،فیلم
های سفارشی که توسط ماشین آالت پیشرفته و سریع بسته بندی می شود  ،ارائه



می نماییم.

مشخصات و ویزگی محصول ما به شرح ذیل می باشد؛
الزم به ذکر است جهت تامین نیاز بازار های گوناگون ،تولید بر مبنای سفارش مشتری انجام می شود.



ایران ،تهران ،خیابان نیاوران ،پالک ،67مجتمع نارون ،طبقه  ،4واحد 404
تلفن ، )+89-63( 67 350 361 :فکسpr@atlas-pars.com ،)+89-63( 67 35 39 64 :

www.atlas-pars.com
نام محصول

فیلم شرینک پلی اتیلن

سایر اسامی

رول شرینک ،پوشش شرینک  ،شرینک پک ،شرینک حرارتی ،نایلون شرینک

کاربرد

بسته بندی :محصوالت غذایی ،بطری های آب معدنی و نوشابه ،محصوالت دارویی و بهداشتی،
محصوالت کشاورزی ،لوازم خانگی ،کاشی و سرامیک ،شیرآالت ،پارچه و ...

ویژگی ها















مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش
محافظت در برابر پرتوهای خورشید
تضمین ثبات محصول در طول سیستم های انتقال و حمل و نقل
محافظت از باز شدن بسته بندی محصوالت قبل از خرید
کاهش هزینه مواد و ضایعات
مقاومت باال در برابر پارگی و کشش
شفافیت باال
قابلیت استفاده در دمای باال
خاصیت ضد استاتیک ( درصورت نیاز مشتری)
خاصیت ضد باکتری( درصورت نیاز مشتری)
قابلیت چاپ
قابلیت انعطاف پذیری
قیمت مناسب و رقابت پذیر

ضخامت

 10تا  600میکرون  /بر مبنای نیاز مشتری

عرض

تا  600سانتی متر  /بر مبنای نیاز مشتری

چاپ

فلکسوگرافیک  3تا  7رنگ

رنگ رول

بر مبنای نیاز مشتری

بسته بندی

رول ،قطر داخلی بوبین  67میلی متر
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فیلم شرینک هود (روپوش)
فیلم شرینک هود ساده یا چاپی  ،به صورت رول یا کیسه برای بسته بندی پالت ها با مقاوت حرارتی باال و مقاومت در برابر
پارگی ،قدرت جمع شوندگی عالی و با قابلیت وضوح اجناس تولید می شوند .
الزم به ذکر است جهت تامین نیاز های بسته بندی شما ،تولید بر مبنای سفارش مشتری انجام می شود.

نام محصول

شرینک هود (روپوش)

سایر اسامی

شرینک کاور ،شرینک پالت ،شرینک پالت صنعتی

کاربرد

بسته بندی :پالت  ،لوازم خانگی مانند یخچال ،ماشین لباسشویی ...

ویژگی ها






تثبیت و مقاومت پالت در زمان حمل و نقل
کاهش چشم گیر هزینه های حمل و نقل بدون نیاز به بسته بندی ثانویه
محافظت از محصوالت در برابر گرد و خاک و اشعه ماورابنفش
جلوگیری از باز شدن بسته بندی محصوالت قبل از خرید

ضخامت

 80تا  600میکرون  /بر مبنای نیاز مشتری

عرض

تا  600سانتی متر  /بر مبنای نیاز مشتری

چاپ

فلکسوگرافیک  3تا  7رنگ

رنگ رول

بر مبنای نیاز مشتری

بسته بندی

رول ،قطر داخلی بوبین  67میلی متر
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