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Jokey Seal Tainer
Tazelik İşte Bu Kadar Hafif

Jokey Plastik Istanbul San.ve Tic. A.S.
GEBKIM O.S.B. Refik Baydur C. No.15
TR - 41455 Dilovasi – Kocaeli
Ağırlık Sınıfında Şampiyon
Hafifleştikçe daha sürdürülebilir olmaktadır: JST kullanılan
malzemenin miktarını azaltmakta, nakliyesi esnasında
CO² emisyonunu ve geri dönüşüm masraflarını düşürmektedir. Aynı zamanda JST, daha stabildir ve diğer
ultra-hafif kovalara kıyasla daha sağlamdır. İnce sapı,
standart dolum ağırlıklarının güvenilir, ergonomik ve rahat
şekilde taşınmasına imkan tanır.

Telefon +90 262 647 57 00
Faks		 +90 262 754 84 82
E-posta satis@jokey.com

Kare Şekil Seçeneği, Jokey-Seal-Tainer
JSTQ ürününüz ve tanımı için gerekli geniş yüzey alanına
sahiptir. Palet ve raftaki alan kullanımını en ideal şartları
size sunar. Kare şeklindeki gövdesi sayesinde markanızın
reklamı için harika düz bir alan sunmaktadır.
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Teknik ayrıntılar için lütfen »Teknik Veri Sayfamızı« talep ediniz.

Ultra Hafif Ambalajlar
Soyulabilir Folyoya Uygun
Kenar Sistemi
Folyo ile Ürün Tazeliğini Koruyan Mutfak Uzmanı
Yeni Jokey-Seal-Tainer özellikle toplu tüketim ihtiyaçlarına
göre tasarlanmıştır: Çok hafif bu ambalaj, soyulabilir folyo
film uygulanabilecek genişletilmiş bir kenar ağıza sahiptir.
Bu folyo film ürünü korur ve tüketiciye güven verir.
Hızlı, Güvenilir ve Kullanımı Çok Kolay
Geleneksel folyo film uygulamaları önceleri, bir bıçak
yardımı ile açılmak zorundayken, Jokey-Seal-Tainer
kullanım kolaylığı sağlar. El yardımı ile soyularak hızlı ve
kolay şekilde açılan film uygulaması, herhangi bir alete
gerek duyulmaksızın çıkarılabilmektedir. İş güvenliği
bakımından kullanıcının yaralanma riskli ortadan kaldıran
bu ürün serisi, mutfak personeline değerli olan zamanından tasarruf sağlamaktadır.

Dekorasyon seçenekleri

Kovada ofset yönteminden, kusursuz Kalıp içi Etiketlemeye (IML),

Soyulabilir Folyoya Uygun Geniş Kenar

Geniş kova ağzı, soyulabilir folyo film kullanımına olanak tanır.

duyusal efektler ve akıllı cihazlar ile dijital etkileşim için filigranlara, tüm
dekorasyon işlemlerinden yararlanılarak baskı yapılabilmekte ve zenginleştirilebilmektedir.
Tazelik ve Kullanım Kolaylığı

Folyo film ürününüzü korumakta ve kullanıcının güven

Ultra Hafif Ağırlık

Ultra Hafif kategorisindeki bir kova olarak, JST daha az

duymasını sağlamaktadır. Kesici alet kullanılmaksızın hızlı ve
kolayca tamamen soyulup çıkarılabilmektedir.

kaynak tüketmekte ve nakliye esnasında daha az CO2 emisyonuna yol açmaktadır. Bununla birlikte, aynı zamanda geri
dönüşüm masraflarını da düşürmektedir.

Sürdürülebilir Kullanım
Film tamamen çıkarılabilmekte ve ambalaj yüzeyinde
hiçbir kalıntı bırakmamaktadır. JST serisi, dolum ürünü
kullanıldığında, aynı zamanda pratik bir muhafaza ambalajı olarak da kullanılabilmektedir.

Kararlı ve Sağlam

Tüy Kadar Hafif Kulp

lara kıyasla nakliye esnasında daha stabil ve güvenilirdir.

Jokey patentli kulp, yüksek seviyede dikey ve yatay yük taşıma

Yenilikçi tasarımı sayesinde, Jokey-Seal-Tainer hafif ambalaj-

İnce ve buna rağmen olağanüstü güçlü, denenmiş ve test edilmiş
kapasitesine sahiptir. Çift komponentli yapısı sayesinde kovadan
farklı renkte üretilebilmektedir.

