Решете проблемите,
причинени от:

Удари

Повреди от
куки

Натиск и
триене

Предпазни ъгли
PROPAFIX са иновативни ъгли за закрепяне и предпазване на стоки по време на
транспорт и съхранение, патентовани от Propagroup. Голямото предимство на
PROPAFIX пред традиционните предпазни ъгли, е добрата им адаптивност към
всеки размер стока. PROPAFIX могат да бъдат определени като “самостоятелно
оразмеряващи се”. Благодарение на лесните за разрязване профилни гънки,
ползвателят може да избере най-подходящата дължина за предпазване на
стоката, според нуждите си.
Материалът на PROPAFIX е твърд и устойчив, но, благодарение на своята
гъвкавост, може да бъде използван и за предпазване на нестандартни форми
като многоъгълници, триъгълници, паралелепипеди и дори за кръгли
предмети.Той е подходящ също за увиване на триизмерни товари – след като
бъде изрязана една гънка, трябва само да се среже срещуположната на нея, за
да се получи перпендикулярна на вече направената сгъвка.
PROPAFIX е направен изцяло от рециклируеми материали, което решава
проблема с изхвърлянето на отпадъци, както за потребителя, така и за
получателя.
Нужно ви е само макетно ножче или ножица в джоба, за да разрежете и
оразмерите PROPAFIX. С него няма нужда да държите инвентар от различни
размери ъглови предпазители, защото всички нужни размери могат да бъдат
получени от едно парче. Това позволява да се намали инвентарът и да се пести
складово пространство.

PROPAFIX се предлага със симетрични ивици с размер 60x60 мм и 100x100 мм или с
асиметрични ивици по 60 мм и 100 мм, което Ви позволява да нагласите позицията на ъглите
спрямо нуждите си. При стоманените листове например има пакети с различни размери, често
с височина на палетите под 100 мм.
С PROPAFIX можете да режете и сгъвате спрямо формата на пакета листове, който искате да
предпазите.По-широките ивици са предназначени за вертикално предпазване, позволявайки
да се покрие и съхрани цялото съдържание на палета, от най-горния лист, до този поставен на
дъното.
PROPAFIX TX: е иновативен вариант на PROPAFIX, който може да приеме формата на
вътрешен или външен пръстен, подходящ за предпазване на ъглите на стоманени рула и
ролки от други материали. Той може да бъде доставен с удобно устройство за разпределяне с
цел по-лесно поставяне.
PROPAFIX TF: е още по-иновативен вариант на PROPAFIX с разрези, чиято цел е да улеснят
сгъването и употребата.
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