
COMPACTO & ECONÓMICO

O Void-Fill Paper é a solução ideal para envios de encomendas de forma rápida e segura, tanto em pequenas como
médias quantidades. Perfeito para preencher espaços vazios em pacotes e embalagens e para proteger produtos
durante o transporte, o Void-Fill Paper é ideal para lojas online ou pequenos negócios, sendo adequado para todos
os tipos de artigos expedidos, sejam eles frágeis, leves ou pesados, pequenos ou grandes.

Uma caixa fornece um volume de enchimento de 0,83 m3 e é suficiente para +/- 553 embalagens. Com apenas 24 x
39 cm, esta caixa compacta e pronta a ser utilizada, permite uma poupança de espaço e pode ser transportada
facilmente para ser utilizada noutro local. O Void-Fill Paper é composto por papel 100% reciclado e reciclável e é
certificado com o rótulo ecológico FSC®.

Utilização fácil e imediata:
1 - Coloque a caixa onde deseja embalar os seus produtos.
2 - Destaque o disco de cartão mais pequeno da caixa pelo picotado.
3 - Puxe o papel do interior do rolo e rasgue-o manualmente, de acordo com o que pretende embalar.
4 - Quando o rolo de papel estiver em metade, destaque o disco de cartão maior da caixa pelo picotado e continue a utilizar.
5 - Reutilize a caixa sempre que possível.

FÁCIL DE USAR
COMPACTO
AMIGO DO AMBIENTE
100% RECICLÁVEL

Medida (caixa dispensadora): 39 x 24 x 24 cm
Peso: aprox. 7.5 kg
Comprimento: 250 mts
Capacidade enchimento: 0.83 m3
Qualidade do papel: 80 gr / m2

Void-Fill Paper

A SOLUÇÃO PRÁTICA, ECOLÓGICA, COMPACTA E PRONTA A UTILIZAR

Faça a leitura do QR Code abaixo com
a câmara do seu telemóvel para ver o
vídeo de demonstração:

José Neves & Cia. Lda. (Representante oficial e exclusivo para Portugal)
Parque Industrial de Ponte, Fase 1, Lote F, Nº 277 - Apartado 181 | 4801-911 Ponte GMR
dep.comercial@joseneves.pt   |   www.joseneves.pt
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