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Optymalizacja folii stretch do paletyzowania ładunków –  
folia stretch ze wzmocnionymi brzegami 

 

   
 
 
Firma Pakmar wprowadza obecnie na rynek nową generację folii stretch o obniżonej grubości, a 
jednocześnie wysokiej wytrzymałości.  
Folia stretch o nazwie Doxess to optymalna folia w grubościach 9, 12, 15my zastępującą 
tradycyjną folię o grubości 17, 20 i 23 my. Dzięki obniżeniu grubości możliwe jest zmniejszenie 
zużycia folii, a zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ładunku zapewnia patent 
wzmocnienia brzegów folii.  
Folia  Doxess wzmocniona na brzegach produkowana jest bez zagięć na brzegach i bez 
laminowania jakichkolwiek materiałów do folii bazowej. To powoduje, że jest najefektywniejszą 
wzmacnianą folią stretch na rynku. Dla przykładu folia grubości 9my ze wzmocnionymi brzegami 
gwarantuje stabilność ładunku taką, jak tradycyjna folia 20my. 
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Stabilność palet – maszynowa i ręczna folia stretch 
 
Wzmocnienie powierzchni tworzy strukturę siatki podczas owijania, co gwarantuje maksymalne 
bezpieczeństwo ładunku i pewniejsze pakowanie doskonale dopasowane do potrzeb klienta.  
Folia Doxess 12my jest idealna do ciężkich towarów, wykazuje dobrą rozciągliwość i ekstremalną 
siłę naciągu. Natomiast folia Doxess  9my jest odpowiednia do lżejszych towarów i także ma 
wysoką rozciągliwość i bardzo dobrą siłę naciągu.  
Wyroby można pakować w ten sam sposób jak poprzednio, ale stosując nowy, rewolucyjny 
produkt. 
 
 
Folia Doxess - Ekonomiczna, Ekologiczna, Ergonomiczna  
 
Wzmocnienia na brzegach pozwalają na znaczące zredukowanie średniej grubości folii. Folia 
Doxess 12my po rozciągnięciu ma tylko 4-6my pomiędzy wzmocnionymi krawędziami!  
Zdecydowanie obniża to ilość zużytego materiału i w efekcie daje dużą oszczędność. Średnia 
oszczędność kosztów materiału na 1 paletę dochodzi do 30% w stosunku do folii tradycyjnych. 
Zmniejszona grubość to również duża korzyść dla środowiska - odpady tworzyw sztucznych są 
mniejsze do 50%. Obniża to opłaty ponoszone z tytułu wprowadzania opakowań do środowiska. 
Mniejsza waga powoduje, że rolka jest łatwiejsza do trzymania i wygodniejsza w użyciu. 
 
 
 
Zapraszamy do przeprowadzenia testów nowej folii. Na życzenie dostarczymy bezpłatnie rolki 
testowe folii ręcznej zarówno w grubościach 9my, jak i 12my. 
 
 
 
 
 
 
Zainteresowanych próbami prosimy o kontakt: 

 

 

Biuro Handlowe: 02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 1, tel. 022 899 32 25, fax: 022 643 45 64, e-mail: 
opakowania@pakmar.com.pl 
 
Magazyn Warszawa: 02-881 Warszawa, ul. Pozytywki 1A, tel. 022 757 29 49, e-mail: papier@pakmar.com.pl 
  
Zakład Folii Rębków: 08-410 Garwolin, Rębków, ul. Zacisze 11, tel. 025 682-06-06, fax. 025 682-06-00, e-mail: 
reb@pakmar.com.pl 
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