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Czym jest TUBAIRLESS® ?

TUBAIRLESS® jest niespotykanym dotychczas połączeniem łatwości użytkowania tuby oraz
walorów opakowań Airless. TUBAIRLESS® zaprojektowana przez PUMPART SYSTEM odkrywa
nowe możliwości zarówno dla marek jak i dla klientów.

3 kluczowe powody by wybrać TUBAIRLESS®
1) Tuba airless bez pompki
TUBAIRLESS® wykorzystuje innowacyjną technologię dozowania, która
opiera się na zgrzaniu miękkiego plastikowego woreczka we wnętrzu
tuby (rys. na dole strony 2.) Gdy wywieramy nacisk na tubę woreczek
działa jak tłok wypychający zawartość tuby i uzupełniający wewnętrzne
ciśnienie powietrza. Dzięki temu innowacyjnemu systemowi, w
przeciwieństwie do konwencjonalnych tub, powietrze z zewnątrz nie jest
wtłaczane do tuby, co pozwala chronić wrażliwe substancje.

2) Pełne wydozowanie produktu
Dzięki TUBAIRLESS ® klienci odkryją nieznany dotąd komfort
użytkowania jakże popularnego produktu jakim jest tuba. Należy tu
wspomnieć, że dla klasycznych tub wykorzystanie zawartości rzadko
wynosi więcej niż ¾ produktu. TUBAIRLESS® gwarantuje łatwe
wydozowanie co najmniej 20% więcej produktu niż w przypadku
konwencjonalnych tub. Nawet gdy mamy do czynienia z bardzo lepkimi
substancjami TUBAIRLESS® pozwoli na wykorzystanie ponad 95%
zawartego w tubie produktu! Klient już nigdy nie będzie musiał walczyć
z tubą - rozcinać, gnieść ją, wykręcać, by wykorzystać jej zawartość do
końca. Co równie ważne, nasza tuba nie deformuje się pod naciskiem
zachowując swoją formę i kształt aż do ostatniego użycia.

3) Przyjazna środowisku
Wykorzystana technologia pozwala mocno ograniczyć użycie plastiku, oferując funkcjonalność
airlessu bez zastosowania konwencjonalnej pompki. TUBAIRLESS® jest w pełni zgodna z
wymogami Ecocert i Cosmebio. Tuba jest również w pełni biodegradowalna. W podstawowej
konfiguracji tuba jest wykonana z PE, ale dostępne jest również wykonanie w PCR, które pozwala
jeszcze bardziej ograniczyć wpływ na środowisko.
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KORZYŚCI DLA MARKI
• wyróżnienie oraz podkreślenie Twojego produktu
• udoskonalenie konwencjonalnych tub niewielkim
kosztem

• zaakcentowanie innowacyjnego charakteru marki
• zabezpieczenie lepkich i ziarnistych substancji
• ukazuje Twój produkt jako unikalny, organiczny i
naturalny

• demonstruje Twoją firmę jako dbającą o środowisko
• wzmacnia lojalność klientów wobec marki
• proste ale wysoce wydajne opakowanie

KORZYŚCI DLA KLIENTA
• niespotykana łatwość i wygoda użytkowania
• nie marnuje się cennego produktu, ponieważ doza
jest dokładnie kontrolowana

• za każdym razem razem natychmiastowe
dozowanie, bez potrzeby użycia siły

• nie ma ryzyka wycieku z pompki w torebce wygodna w transporcie

• doskonała ochrona produktu i wydłużony czas jego
przydatności

• opakowanie zachowuje swoją estetykę aż do

TUBAIRLESS® jest używana tak samo jak konwencjonalna tuba jednakże zapewnia
unikalne doświadczenia płynące z jej użytkowania, ponieważ konsument w pełni odczuwa
moc dozowania i nie musi już więcej toczyć walki z tubą!

Wymiary
ŚREDNICA

40 ml

50 ml

75 ml

100 ml

35 mm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

40 mm

125 ml

150 ml

✓

✓

Cechy szczególne TUBAIRLESS®
- chroni wrażliwe formulacje gwarantując całkowity brak dopływu powietrza i brak cofania
się produktu do tuby
- łatwe dozowanie bardzo lepkich substancji (do 250.000 cps)
- nie wymaga uciążliwego wyciskania, produkt jest dozowany natychmiast po każdym
naciśnięciu tuby
- pełna kontrola nad ilością produktu w trakcie dozowania
- całkowite wykorzystanie produktu (restytucja na poziomie >95%)
- tuba nie odkształca się i zachowuje pierwotny kształt aż do ostatniej porcji produktu
- w 100% podatna recycklingowi
- lżejsza od tradycyjnych opakowań typu airless
- między 25% a 60% mniejsze zużycie plastiku
- opakowanie składa się tylko z 3 elementów
- produkt wyprodukowany we Francji

Materiały

Standardowa konfiguracja - tuba MDPE + woreczek koekstrudowany PE/EVOH/PE +
nakrętka PP. Opcjonalnie dostępne wykonanie w PCR.

Napełnianie
TUBAIRLESS® należy napełniać od góry (tak jak butelkę lub tubobutelkę) do poziomu
przedstawionego na poniższym rysunku. Gwarantuje to niemal całkowity brak powietrza a
przez to lepszą ochronę produktu i dłuższy okres jego przydatności.
TUBAIRLESS® jest dostarczana ze spodem, który jest już zgrzany.
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2A rue Danton 92120 Montrouge
ZAPYTANIA OFERTOWE:

Paweł Wieczór
GSM: +48 695 569 577
Mail: pawel@arwiko.com.pl
ARWIKO Ryszard Wieczór
ul. Matejki 31
62-041 Puszczykowo
http://www.arwiko.com.pl/
tel. 61 819 39 54
fax. 61 819 39 55
arwiko@arwiko.com.pl
Zachęcamy do składania zapytań, oferujemy indywidualne podejście do każdego projektu i
służymy szerokim zakresem wzorów.

