Решете проблемите,
причинени от:

Метеорологични
фактори

Натиск и
триене

Подреждане на
стоки една
върху друга

Невероятна здравина!
STIROFILM е високо-технологично, многопластово, коекструдирано фолио.
Благодарение на специалната техника на екструдиране и успешно
формулираната смес от последно поколение смоли от полиолефин, STIROFILM
притежава невероятна механична якост и устойчивост на накъсвания и
перфорации. То е подходящо за покриване и облицоване на контейнери за
транспорт и съхранение и е изключително устойчиво при натрупани една върху
друга каси. STIROFILM е много здраво и при триене, което често се случва по
време на пренос.
Покриването на каси или кутии със STIROFILM осигурява отлично предпазване
от метеорологични условия, UV лъчи и при често пренасяне.
Въпреки забележителната си устойчивост, STIROFILM е меко и напълно
безопасно за ползване, за това може лесно да замести металните листове и/или
твърдите материали, често използвани за покриване на дървени каси и кутии и
прилагани като вътрешна или външна стена. Мекостта на STIROFILM го прави и
по-лесно и бързо за поставяне. То не ръждясва и ще осигури по-добра и
безопасна защита за Вашия контейнер до пристигането му на крайната
дестинация, дори след продължително съхранение.
STIROFLIM е много лесно за употреба. Достатъчен е обикновен такер, за да се
прикрепи към дървените каси и кутии. При нужда то може да бъде споено
посредством машина лепене на полиетилен.
STIROFILM е напълно рециклируемо като обикновена пластмаса.

STIROFILM може да се използва като отлична бариера за въздушната влагата и е
напълно непромокаемо. Отлично е за съхранение на стоки на открито.
Върху STIROFILM може да бъде обработен с различни покрития, включително
огнеупорно. То може да бъде доставено на ролки, високи до 8 метра. При необходимост
може да бъде и на листове.
STIROFILM е здрав и безопасен материал, който може практично да реши редица
проблеми, свързани с транспорта и съхранението на стоките Ви.
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