
GEOSPEED QUANTUM. 
KVANTOVÝ SKOK VPŘED: 
NOVÝ STANDARD V PAPÍROVÝCH BALICÍCH SYSTÉMECH

• Jednoduché nakládání a obsluha

• Bezpečnost a spolehlivost

• Nejvyšší rychlost na trhu

• Moderní, kompaktní design

• Optimální ergonomie

• Odpovědnost k životnímu  

prostředí



GEOSPEED QuANTuM VLASTNOSTI, VÝHODY, PŘEDNOSTI:
Uživatelsky přátelské: intuitivní design, jednoduché ovládání, rychlé a snadné nakládání papíru.

Spolehlivé: patentovaný design minimalizuje zasekávání papíru, optimalizuje výrobní dobu a 
produktivitu. 

Rychlé: špičkový výstup 380 cm za sekundu. 

Spolehlivé: vyrobeno v uSA ze součástí s dlouhou životností.

Přenosné: lehké a snadno přenosné.

Optimální ergonomie: jednoduché nastavení výšky stroje, úhlu dávkování papíru, polohy role a 
rychlosti chodu umožňuje obsluze zkonfigurovat systém tak, aby komfortně vyhovoval potřebám.

Všestranné: mohou se používat na podlahovém stojanu nebo namontované přímo na balicím 
stole, takže se dokonale hodí na stísněná pracoviště nebo vedle dopravníku.

PAPÍR GEOSPEED RENEW™ VLASTNOSTI, VÝHODY, PŘEDNOSTI:
Odpovědnost k životnímu prostředí: obsahuje 100% recyklovaný materiál a je biologicky 
rozložitelný, recyklovatelný a obnovitelný. Role se přepravují bez kartonů a dalších sekundárních 
obalových materiálů.

Optimální ergonomie: měkčí pro ruční manipulaci a snazší trhání a balení. Méně abrazivní pro 
balené výrobky než standardní balicí papír.

Papírový balicí systém GeoSpeed® Quantum™ je dokonalou volbou pro všechny, kdo hledají ekologické a cenově 
dostupné řešení pro obtížně balitelné položky, malé dutiny nebo ostré nezabalené předměty.

Rychlý a spolehlivý systém Quantum s jednoduchou obsluhou přeměňuje role papíru Renew™ nebo standardního 
recyklovaného (RC) papíru na kompaktně zmačkané papírové polštáře pro plnění dutin, polštářování, balení nebo 
obalování.

  

Volné/nezabalené 
předměty

SNADNÉ ZAKLÁDÁNÍ ROLE PAPÍRu
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Ostré výrobkyMalé dutiny

MADE UNDER LicENcE fROM EASyPAcK LiMiTED

Kontakty na řešení ochranných obalů Pregis:

Protective Packaging Europe/Pregis N.V. 
Bodemstraat 11, 3830 Wellen, Belgium 
Tel: +32 11370111
www.pregis.com
ppemarketing@pregis.com

•  Pregis S.A.
31430 Aoiz Navarra, Španělsko 
Tel: +34 948336632

•  Jiffy Packaging Co Ltd - Pregis uK
Winsford, Cheshire CW73QR, 
Spojené království 
Tel: +44 1606 867 200

•  Pregis SAS
42220 Bourg-Argental, Francie 
Tel: +33 477391862

•  Pregis S.P.A.
26816 Ossago Lodi, Itálie 
Tel: +39 (0)3712860241

•  Pregis Gmbh
73441 Bopfingen, Německo 
Tel: +49 73628060

•   První obalová spol. s r.o. - Pregis
108 00 Praha 10, Česká republika. 
Tel: +420 272705233

•  Pregis Kft.
1239 Budapešť, Maďarsko 
Tel: +36 12873287

•  Pregis Sp. z o.o.
44-102 Gliwice, Polsko 
Tel: +48 323300300

•  Pregis Company SA
610202 Piatra Neamt, Rumunsko 
Tel: +40 233227030


