Kindry
BETTER SOLuTIONS TO PROTEcT yOuR GOODS
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Kindry
Chraňte své zboží před vlhkostí pomocí Kindry
Protection of your products with Kindry

PRInCIP

tHe PRInCIPLe

Vysoušedla Kindry absorbují
vzdušnou
vlhkost
v
uzavřeném
bariérovém obalu. Předchází tak možným
škodám způsobeným vlhkostí během
přepravy či následného skladování.
Kindry vysoušecí sáčky pomáhají
chránit Vaše zboží během transportu
i následného dlouhodobého skladování.

Inside of a tight barrier Kindry
– desiccant bags absorb the air’s
humidity This avoids damages created
by humidity during transport and storage
Kindry - desiccant bags protect
your goods during the whole transportand storage period.

KVALItA

tHe QuALItY

Kindry je produkt certifikovaný
dle DIN 55473. Je možné jej tedy
spolehlivě používat jak pro přepravu,
tak i pro dlouhodobé skladování
průmyslových výrobků.
Vlastní laboratoře a systém jakosti
výroby zaručují trvalou úroveň vysoké
kvality.

Kindry - desiccant bags are DIN
55473 approved products.
Hence they are extremely suitable
for the transport and storage of your
valuable industrial goods. Our own lab
and a sophisticated QS-system for the
production guarantee this permanent
high quality.
Reg.Nr.5B012

ŽIVOtnÍ PROstŘeDÍ

tHe enVIROnment

Aktivní složkou Kindry je přírodní
jíl (Bentonit). Tento materiál je zdravotně
zcela nezávadný, používá se i v
potravinářství. Kindry vysoušedla
tedy nejsou nebezpečím pro životní
prostředí ani pro zdraví.

Kindry - desiccants contain as
active ingredient the natural product
Bentonite (clay) which is a food grade
material. Kindrydesiccants also
meet the DIN and hence are no danger
for the environment or the human health.

Kindry neobsahuje DMF (dimethyl
fumarát)

Kindry is free from DMF
(Dimethylfumarat)

VÝHODY

ADVAntAges

Předcházení škod způsobených vlkostí
(koroze)

Avoid humidity damages
(corrosion)

Vysoká absorpční schopnost

High Absorption capacity

Snížení reklamací
(koroze)

Reduce claims
(corrosion)

Snadné určení potřebného množství
vysoušedel pro dané balení (tabulky)

The necessary amount of product can be
easily calculated

Poradenství a podpora

We provide technical support about the
correct application and handling

Na základě množství vysoušecích jednotek potřebných pro konkrétní balení lze vybrat nejvhodnější typ Kindry
vysoušecích sáčků. S výběrem vhodného typu a množství Vám rádi poradíme.
Depending on the recommended amount of material you can choose the suitable size of the Kindry - desiccant
bags. We will happily assist you to figure out the right amount of product and the bag sizes.
velikost
jednotky dle DIn

provedení

hmotnost

rozměry
(mm)

ks
v balení

ks
v kartonu

ks
na paletě
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na paletě

Size units
acc.to DIN

Form

Weight

Size
(mm)

Number
per package

Number
per carton

Number
per pallet

carton
per pallet

1/6

B

6g

100 x 40 x 4

100

1.500

48.000

32

1/3

B

12 g

90 x 88 x 4

80

800

25.600

32

1/2

B

18 g

95 x 88 x 5

60

600

19.200

32

1

B

36 g

100 x 88 x 10

50

350

11.200

32

2

B

75 g

120 x 95 x 13

30

210

6.720

32

4*

B

150 g

140 x 95 x 15

15

105

3.360

32

8 (* )

A+B

280 g

175 x 110 x 23

10

60

1.920

32

8

A

280 g

175 x 110 x 23

10

2.200 BOX

2.200

1 Big Box

16*

A+B

590 g

190 x 160 x 28

5

45

1.080

24

16*

A

590 g

190 x 160 x 28

5

1.100 BOX

1.100

1 Big Box

32*

A+B

1.100 g

280 x 160 x 45

3

18

576

32

32*

A

1.100 g

280 x 160 x 45

3

600 BOX

600

1 Big Box

Reg.Nr.5B012

Provedení A: nízká prašnost, Provedení B: prachotěsný
* označuje provedení se závěsem

Style A: low dust, Style B: dust-tight
The sizes marked with * have a string (for hanging the bags)

Kindpac Europe GmbH se sídlem v Duisburgu – DE je obchodní
centrálou zajišťující distribuci výrobků z vlastního závodu Tianjin
Kindpac International Trade v Číně.

Kindpac Europe GmbH located in Duisburg (Germany) is the
marketing headquarter and a supplement for the own production
plant in Tianjin Kindpac International Trade in Tianjin (china).

Výroba Kindry probíhá v tomto závodě v souladu
s požadavky normy DIN 55473

Kindpac produces in its own plant Kindry desiccant bags
according to the DIN specification 55473.

Na rozdíl od ostatních evropských výrobců resp. plnících závodů
je výroba Kindry situována v sousedství ložiska vysoce
kvalitního materiálu. Vysoušedla Kindry jsou tak zpracována
a vzduchotěsně uzavřena do PE folie na místě těžby.

Different to most other European manufacturers or filling lines
the Kindry production is located right next to the raw
material source. The Kindry desiccants get heat- sealed
on the spot in an air-tight PE-film.

Tato skutečnost vylučuje ztrátu kvality aktivní složky v důsledku
velkých vzdáleností mezi místem těžby a plnící linkou.

This major advantage excludes the possible loss of quality as a
consequence of long transportation distances to the filling line.

Kindry
Našim cílem je spolupráce na vývoji balení na míru dle požadavků zákazníka.
Nabídnout vysokou úroveň kvality, znalostí a zkušeností je samozřejmostí.
Dodáváme produkty, které slouží k uchování hodnoty zboží jak během přepravy
tak i při následném skladování.
Rádi odpovíme na Vaše dotazy a doporučíme nejvhodnější způsob ochrany
Vašeho zboží.
Our target is to develop tailor-made packaging solutions for the customer
in a fair cooperation. Quality and technical Know how are our highest priority.
We deliver products which will preserve the value of all kinds of materials during
transport and storage.
For any further questions please don’t hesitate to contact us.
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Výhradní zastoupení pro ČR a SR
EKOFOL, spol. s r. o.
Železniční 566/7, 772 00 Olomouc
Tel.: +420 585 312 224, +420 606 914 321
E-mail: ekofol@ekofol.cz
www.ekofol.cz

