
• Tökéletes biztonság a használat során

• Optimális hatékonyság
• Kényelmes és könnyű használat
• Környezetvédelem

A SafePack megelőzi: 

• A közvetlen érintkezést a termékkel
• A hibázási eshetőségeket
• A felesleges hulladékképződést

Az egyedi csomagolástervezés

A SafePack egyedülálló csomagolási 
rendszert automata mosogatáshoz 
tervezték, így a konyhai tisztítás és  a
szövetmosás is teljesen biztonságos a
felhasználó számára. 
A SafePack csökkenti a környezeti káros
hatásokat és a hulladékártalmatlanítási
költségeket a hagyományos csomagolással
szemben.
A hulladék térfogatában akár 70%-os, 
súlyában 45%-os csökkenés érhető el a 
hagyományos csomagoláshoz képest.

A SafePack ezt nyújtja Önnek:

KörnyezetvédelemBiztonság  Könnyű 
használat 

Hatékonyság

SafePack™
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Csatlakoztassa a mosogatógéphez. Ha kiürült, egyszerűen 
távolítsa el és dobja ki.

Nyissa ki a dobozt és helyezze a 
tartóra.
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SafePack™

Biztonság  Könnyű
használat 

Hatékonyság

A SafePack egy egyedülálló 
csomagoló rendszer, amely 
szabadalmaztatott 
technológiát és díjnyertes 
csomagolási rendszert 
használ a biztonság 
maximalizálása és a 
hulladék minimalizálása 
érdekében.

A zárt rendszer biztosítja, 
hogy a termékkel ne 
lehessen érintkezni, és 
kizárja a termékek 
összetéveszthetőségét. 
Lehetővé teszi a 
személyzet számára, hogy 
teljes biztonságban cserélje 
ki a csomagokat.

A SafePack egyedi 
csomagolástervezetét az 
ENSZ jóváhagyta a 
biztonságos szállításhoz és 
tároláshoz.

A SafePack optimális tárolást 
biztosít, miközben minimális 
helyet foglal el. A gravitációs 
adagolás azt jelenti, hogy az 
egész termék felhasználásra 
kerül, nem hagy maradékot, 
és biztosítja a maximális 
költséghatékonyságot.

A „zár és kulcs” rendszer 
biztosítja, hogy csak a 
megfelelő terméket 
használják a feladathoz, 
garantálva a lehető legjobb 
eredményeket.

A SafePack kialakítása 
kényelmesen 
felszerelhetővé teszi akár 
falra, polcra vagy 
szekrényre - bárhol is 
legyen hely.
10 literes maximális 
súlyával, amely jóval az 
EU határértékei alatt van, 
könnyen kezelhető, 
könnyen cserélhető és 
hordozható. Az átlátszó 
nyak és az „üres riasztás” 
egyértelműen jelzik, 
amikor a csomagot 
cserélni kell.

Környezetvédelem

A SafePack jelentősen
csökkenti a csomagolási 
hulladékot, és teljesen 
kiüríti a tartályt. 
A műanyag rész könnyen 
összetaposható,
így a hulladék térfogatában 
akár 70%-os, súlyában 
45%-os csökkenés érhető 
el, a hagyományos
csomagolásokhoz képest.
A műanyag súlyának és 
térfogatának csökkenése
optimalizálja a 
hulladékelszállítás költségét.
A rendszer megfelel a 
biztonsági és
környezetvédelmi 
előírásoknak.




