
OVER DE OPLOSSING

Compacte 
inpakoplossing

Geami WrapPak is de combinatie van gepatenteerd gestanst 
kraftpapier met een tissuelaag.
De Geami WrapPak M vouwt het gestanste papier uit naar 
een 3D-honingraatstructuur. In combinatie met de tissuelaag 
levert dit een uniek inpakproduct op.

+  Uitstekende bescherming van het 
	 oppervlak	en	prachtige	presentatie 
+ Zowel in standaard papier-
	 configuratie	verkrijgbaar	als	voor	
	 intensief	gebruik 
+ Eenvoudige en gemakkelijke  
 verpakkingsoplossing
+ Geen elektriciteit nodig
+ Geen tape nodig dankzij in elkaar grijpen 
 van papierstructuur

PALLETSPECIFICATIES

Papiertype Gestanst Interleaf

Gestanst papiertype Standaard / Intensief gebruik -

Rollengte 250 m uitgevouwen 840 m

Rolbreedte 50,8 cm (20”) 30,5 cm (12”)

Basisgewicht 80 gr/m2 22 gr/m2

Kleur van papier Bruin of wit Wit*

Gestanst  
Standaard en intensief 
gebruik

Interleaf 

Palletgewicht 450 kg 140 kg

Rollen per pallet 40 20

Palletafmetingen 
(bxdxh)

europallet 80 x 120 x 
120 cm (max)

europallet 80 x 120 x 
120 cm (max)

* (standaard) ook verkrijgbaar in een geselecteerd kleurenpalet

T  +31882551111 E  eu.info@ranpak.com www.ranpak.com

Voor meer informatie:  www.ranpak.com/products/geami-wrappak-m

Volg ons: ranpak europepackedwithgeami

Compacte	unit 
Manual Edge

PAPIERSPECIFICATIES 
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VERPAKKINGSBEHOEFTEN
De Geami WrapPak M is ideaal voor kleinere 
verpakkingsomgevingen. De unit wordt handmatig bediend 
voor meer flexibiliteit. De unit kan overal worden geplaatst, 
want er is geen elektriciteit nodig. Voor e-commercesituaties 
waarin het belangrijkste doel optimaal gebruiksgemak is en 
tegelijkertijd de nadruk ligt op een aantrekkelijke uitpakbeleving 
voor de klant, is Geami WrapPak de perfecte oplossing.

ZWARE EN KWETSBARE PRODUCTEN INPAKKEN?  

Gebruik het gestanste papier 
voor intensief gebruik 
Naast het standaard gestanste kraftpapier is nu ook gestanst 
kraftpapier voor intensief gebruik verkrijgbaar voor gebruik met 
de Geami WrapPak M en Geami WrapPak M Edge.
Gestanst papier voor intensief gebruik is herkenbaar aan de 
grote honingraatcellen. De cellen zijn tweemaal zo groot als 
de cellen van standaard gestanst papier, met uitmuntend 
beschermende prestaties als resultaat. Dat maakt dit papier bij 
uitstek geschikt voor het inpakken van producten die een meer 
dan gemiddelde bescherming van het oppervlak nodig hebben, 
zoals producten in de industriële segmenten en zware, luxe 
producten binnen het woninginrichtingsegment.

1. Uitmuntende beschermende prestaties
2. Rendabel dankzij minder papiergebruik
3. Tijdbesparend door minder noodzakelijke handelingen 

De Geami WrapPak M Edge is onderdeel van de lijn handmatige 
producten, een geweldige oplossing voor verpakkingsstations 
met beperkte ruimte. De unit kan aan de backend (rand) van het 
verpakkingsstation worden geplaatst, zodat het werkvlak vrij 
blijft voor andere activiteiten. Zowel het standaard papier als 
dat voor intensief gebruik kan worden gebruikt in combinatie 
met de Geami WrapPak Edge.

 
Handmatig 

 
Manual Edge

Afmetingen (bxdxh) 715 x 495 x 318 mm 711 x 273 x 707 mm

Gewicht 11 kg 10 kg

Voeding niet-elektrische unit niet-elektrische unit

Stansmethode handmatig scheuren handmatig scheuren

SPECIFICATIES 

CONVERTER

RUIMTE BESPAREN?

Standaard Intensief	gebruik

Edge
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