
Skördesäsong är oftast, om inte alltid hektisk, och varje minut som går att spara är av betydelse. Därför har Trioplast tagit 
fram en förpackning som riktar sig till dig som förbrukar mycket samt vill spara tid och hantering av kartonger.  Vi kallar 
denna förpackning för Contractorwrap®.  
Rullarna packas direkt på pallen utan kartonger vilket ökar effektiviteten för dig som användare.  
Se tabell nedan vilka produkter som du kan få med Contractorwrap förpackning.

Contractorwrap® förpackaging

• Ingen hantering av tomma kartonger

• Bättre komfort och bekvämlighet

• Mindre miljöpåverkan

PRODUK TDATA

Produkt Dimension Förpackning Färg Bobin Antal lager per pal: 

Tenospin 750 mm x 0,025 mm x 1700 m 15 rullar/pall Vit, Eco grön PP
55 %

>6_ >8_

Min 6 layer Min 8 layer Overlap

4

Tenoplus 750 mm x 0,021 mm x 2400m 16 rullar/pall Eco grön Papper

Viktigt: Hantera rullarna varsamt, speciellt kanterna, för att undvika skador som kan leda till att filmen går av vid inplastning. Förvara filmen mörkt och svalt.

VÅR PRODUKTGUIDE!
Hitta rätt balfilm till din inplastare/kombimaskin.
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Pålitlig
Trioplast är en tillförlitlig, stabil partner som levererar säkra och pålitliga produkter i rätt tid och i rätt kvalitet. 
Vi jobbar för dig. Genom öppen dialog och nära samarbete gör vi ditt arbete och din process tryggare och mer 
effektiv..

Långsiktig
Som långsiktig partner får du även nytta av vårt kontinuerliga utvecklingsarbete där förädlingen av nya,  
miljöanpassade material har en central roll. Som en av Europas största inköpare av polyeten är vi noga med  
att ta ett stort miljöansvar genom ett effektivt och hållbart nyttjande av jordens resurser.

Aktiv
Med kunskap och erfarenhet kommer man långt. I kombination med vårt kontinuerliga utvecklingsarbete  
kommer vi ännu längre. Ett samarbete med Trioplast innebär utveckling genom aktiv dialog. Optimerade 
materialval, väl utvecklad teknik effektiv lager- och logistikhantering är faktorer som effektiviserar hela din 
verksamhet. Med dina behov i fokus siktar vi ständigt framåt mot nya, ännu bättre lösningar.
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APE Europe objective is to improve 
agri-waste recycling rate by the im-
plementation of national collecting 
Schemes (NCS) all over Europe.

- Lätt att hantera och mindre miljöpåverkan!
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