A Vert-Econ soluções em embalagens de proteção, tem experiência de mais de 10 anos no mercado nacional, é distribuidora
exclusiva da empresa americana FP International, presente há quase 50 anos no mercado internacional. Atualmente a maior
no segmento, estando presente em mais de 30 países e há 2 anos no mercado Brasileiro.
Com esta importante marca, trouxemos para o nosso mercado novidades em tecnologia e soluções no processo de embalo, inovando e garantindo a
melhor proteção dos produtos no interior das caixas, com agilidade e consciência ecológica; ofertando produtos biodegradáveis.
Esta parceria nos proporcionou ofertar altíssima qualidade em sistemas de embalagens de proteção.
Levamos sempre com nossos produtos a nossa experiência que aprimorará ainda mais sua empresa, auxiliando no processo de redução de custos
oriundos das avarias, movimentação interna, transporte, armazenagem, processo de embalo e tempo de entrega.

Diferentes máquinas, para diferentes clientes !
Diferentes filmes, para diferentes produtos !
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Tendo como missão: o “Improving your Companie” ou “melhorando sua empresa”; estamos em um processo
continuo de reciclagem e atualização em relação as novidades utilizadas na Logística, no que se refere a proteção
do produto no processo de embalo, movimentação, carregamento, transporte e armazenagem.
Como resultado desta pesquisa e networking, trouxemos para o nosso mercado mais duas grandes novidades:
Para substituir o arcaico sistema de calços de papelão, caixa de ovo, jornal amassado, palha de madeira, papel picado, isopor, espuma expansiva “PU”,
flocos de isopor, E.P.E, E.P.S, E.V.A, etc.; embalagens estas que além de rústicas e muitas das vezes de alto valor agregado, ocupam muito espaço no
armazém, agregando ainda mais um altíssimo custo com fretes, não reduzem as avarias, empobrecem a imagem do seu produto na visão do cliente
final, contribuem para a morosidade no processo de embalo e uso desnecessário de mão de obra na movimentação interna e estocagem dos mesmos.

AIRpack

O AIRpack, é uma embalagem de proteção com sistema em formato de tubos e
válvulas individuais, confeccionadas em LDPE de altíssima qualidade; garantindo
assim a melhor proteção e agilidade, da origem ao destino.
Praticamente não ocupa espaço comparado as embalagens mencionados acima,
podendo em um único palete armazenar de 5000 a 50.000 unidades.
O AIRpack pode ser customizado ao produto do cliente, e atender os mais
diferentes mercados: eletroeletrônico, bebidas, farmacêutico, Informática, toners,
industrial, automotivo etc.
O sistema AIRpack é fácil e rápido de se trabalhar, necessitando apenas de um
ponto de ar comprimido, para que o mesmo seja inflado e em seguida estará pronto
para ser aplicado no produto.
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Você responde !

O AIRpack é a solução para
reduzir todos estes custos,
com muita qualidade e alta
tecnologia.

Quanto custa o espaço utilizado para armazenar seu sistema de proteção atual?
Quanto custa a mão de obra utilizada para descarregar, movimentar e armazenar esta embalagem?
Qual o custo do frete (veículo de grande porte) contratado para transportar esta embalagem?
Qual o custo do tempo da mão de obra aplicada no processo de embalo?
Qual o tamanho e quanto custa a caixa de papelão utilizada em seu produto?
Qual o tempo e o custo gasto no processo de substituição de um produto avariado?
Qual o valor da imagem do seu produto na visão do cliente final ?
Qual o impacto que esta embalagem traz para o meio ambiente após descartada?

AIRbag ou saco de ar inflável, utilizado na proteção,
travamento e bloqueio dos paletes e caixas no interior dos baús
dos caminhões e carretas de cargas secas, refrigerados e
containers.

AIRbag

Proporciona maior agilidade e redução de custo e tempo no (a):
Carregamento e descarregamento das cargas
Entrada e saídas das docas
No travamento das cargas (Não necessita de amarração)
Nas rotas: Origem/Destino ( Mais segurança contra avarias )

Muito simples de usar: Necessitando apenas de um ponto de ar
comprimido para inflar o AIRbag. O produto será aplicado com
muita facilidade e agilidade no interior do baú ou container.

Visite nossa pagina: www.vert-econ.com E-mail: contato@vert-econ.com.br
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