
 COLDSEAL®

Emballage med  
skydd och besparing  



ColdSeal® är kallförsegling med 
wellpapp. Produkten fäster mot sig 
själv och skapar ett effektivt och 
skyddande emballage på några 
sekunder. 

Tillslut emballaget snabbt och enkelt 
med handen eller med låshjulet. 
Materialet bildar ett starkt, fast och 
skyddande emballage. 

ColdSeal® finns även som maskinell 
lösning för automatiserad embal- 
lering. Maskinen kan packa, tillsluta 
och etikettera upp till 35 förpack-
ningar per minut i en kontinuerlig  
process som kan hanteras av en 
enda person.



Heikki Koskelainen, Scandipixl
Framställer almanackor  
med fotokonst.

»ColdSeal är så användbart till allt man vill 
packa, och det spar jättemycket tid och 
tankar. I och med att jag håller på med 
fotografiska produkter och det också är 
väldigt beständigt är det verkligen ett bra 
köp. Jag har väldigt höga krav på att  
almanackorna ska nå fram oskadade.

Så fort produkten inte är standard blir  
ColdSeal väldigt rationellt och smart att  
använda. Annars måste man ju ha olika 
sorters kartonger till produkterna och det 
hade blivit jättedyrt.

Man tar exakt den biten man behöver  
och fäller över och så är det klart.  
Det är bara att klippa av och pressa för 
hand eller med en hänkel. Vemsomhelst 
kan använda det.«



ColdSeal® finns i flera varianter som alla kan levereras 
som både ark och rullar. De pappersbaserade materialen 
kan återvinnas som vanligt papper. 

ColdSeal® kan användas tillsammans med de flesta 
metaller t.ex. stål, aluminium och zink. ColdSeal® kan 
dock missfärgas eller brytas ned vid kontakt med koppar, 
mangan och bly.  

Vissa plastmaterial och dekorativ färg eller lack kan 
mjukna eller missfärgas vid kontakt med ColdSeal®  
och bör kontrolleras för kompatibilitet.

Effektivt emballage  
- spara tid och material

Kontakta Bong Sverige AB för ytterligare information
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