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5 redenen om 
NOVUSTM

 te gebruiken

1  Veelzijdig : met één machine kunt u 4 verschillende 
soorten luchtkussens produceren die dienen ter 
omwikkelen van producten, hoekbescherming, opvullen 
van lege ruimtes en/of fixeren van producten. De 
luchtkussens zijn in een MDPE of Resin Blend kwaliteit 
verkrijgbaar.

  eenvoudig in gebruik : enkel het plaatsen van een 
folierol op de machine en een druk op de startknop is 
nodig om met een snelheid van 22 meter per minuut 
verpakkingsmateriaal te produceren. Waar en wanneer 
ú het nodig heeft! 

3  Optimale bescherming : de unieke 
luchtkussentechnologie zorgt ervoor dat de lucht 
tussen de kussens kan bewegen waardoor er een 
optimale bescherming wordt geboden, daar waar het 
nodig is.

4  kostenefficiënt : met NOVUS bespaart u 
opslagcapaciteit: 1 pallet NOVUS folie biedt 
eenzelfde volume als een volle vrachtwagen 
traditionele noppenfolie. Daarnaast hoeft u geen 
verpakkingsmateriaal meer te verplaatsen van opslag 
naar de paktafel.

5  Milieuvriendelijk : NOVUS luchtkussens kennen 
slechts een restvolume van 2%. T.o.v traditioneel 
verpakkingsmateriaal is er minder transportvolume 
nodig. Dit reduceert niet alleen de CO2 uitstoot, ook 
wordt er energie bespaard doordat de luchtkussens 
herbruikbaar en recyclebaar zijn. 

Ingebouwde timer om een vooraf te bepalen 
aantal meters luchtkussens te produceren.

Het NOVUS luchtkussensysteem is een goede 
vervanging voor traditioneel verpakkingsmateriaal 
zoals papier, foam-in-place of noppenfolie. Via een 
interne luchtvoorziening wordt voorbewerkte folie 
opgeblazen tot luchtkussens, waar en wanneer ú 
dat wilt: in een in-line opstelling of aan een klein 
pakstation. Er zijn diverse accessoires verkrijgbaar om 
het gebruiksgemak van dit unieke luchtkussensysteem 
nog meer te vergroten.

www.fpintl.nl
Patents Pending

SupertubeTM 
Bijzonder geschikt voor het 
beschermen van hoeken.

Double cushionTM 
Perfect om grote, lege 
ruimtes op te vullen.

Quilt-AirTM large 
Ideaal als grote noppenfolie 
benodigd is.

Quilt-AirTM Small 
Goed alternatief voor 
traditionele noppenfolie.
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