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Штити ваше производе ... и ваш профит 

GRIP SHEET®
 је не-клизајући, 

заштитни папир који се поставља 
између слојева на палети.  
Користи се за заштиту робе која се 
дистрибуира на палетама од:  
 механичких оштећења,  
 негативног утицаја влаге. 

GRIP SHEET®
 

● Спречава клизање између редова  

● Стабилизује терете на палети 

● Изолује производе 

● Редукује употребу других материјала  

● Елиминише непотребне и безвредне  
операције 

● Рециклиран je и може се рециклирати 

Ефикасан за све врсте 
паковања: 

Савијени картони 

Картонске кутије 

Картонске подлошке 

Папирне вреће 

Пластичне вреће 

Стакло 

Метал 

Гума 

Дрво 

и друГо ...  
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Штити ваше производе ... и ваш профит. 

СПРЕЧАВА ПРОКЛИЗАВАЊЕ 
GRIP SHEET® је стаби-
лизујући лист папира 
који држи транспортно 
паковање у месту 
повећањем коефи-
цијента трења између 
слојева на палети.  

ЈЕДНОСТАВАН 
GRIP SHEET® је лак за коришћење и може се постављати ручно 
или аутоматским, системом за палетизирање. 

EФЕКТИВАН 
GRIP SHEET® је ефикасан 
без обзира на врсту 
транспортног паковања.  

ШТИТИ 
GRIP SHEET® штити 
производе од влаге. 

ЕКОНОМИЧАН 
GRIP SHEET® има ниску 
појединачну цену и зна-
чајне погодности у одн-осу 
на алтернативне методе 
заштите робе на палети у 
транспорту. 
Може се користити више пута. 
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Могуће последице:  оштећење робе, рекламација купца, враћање робе због оштећења, застоји код истовара, 
умањење вредности фактуре, непоузданост добављача... !   

РРР   ЕЕЕ   ШШШ   ЕЕЕ   ЊЊЊ   ЕЕЕ   !!! 
 

ППП   РРР   ООО   БББ   ЛЛЛ   ЕЕЕ   МММ   ???   


