Komplet Purinor
Ko je 3 več kot 5.
Patentirani komplet PURINOR za regulacijo doziranja PUR pene prinaša popolnoma nov, predvsem pa
enostavnejši in učinkovitejši način uporabe PUR doz. PURINOR, nastavek in regulator za nadzorovano in
usmerjeno praznjenje pršilne doze s tekočo ali plinasto vsebino, je prijazen do uporabnikov in okolja.
Z inovativnim sistemom praznjenja doz tako prihaja na trg novost s številnimi prednostmi tako za laične
kot profesionalne uporabnike.

PREDNOSTI ZA UPORABNIKE
Komplet PURINOR
1) Za LAIČNE uporabnike:

Uporaba prej

• Enostavno
• Brez napora
• Popoln nadzor hitrosti izhajanja vsebine
• Regulacija s preprostim zasukom Purinor regulatorja
• Večji izkoristek vsebine
• Manjša obremenitev okolja
• Možnost uporabe z eno roko
• Lažja uporaba, manj nevšečnosti (krivljenje obstoječih regulatorjev, ni 			
nekontroliranega praznenja doz ob udarcih, padcih ...)

2) Za PROFESIONALNE uporabnike:
Uporaba potem

Univerzalnost - nastavek PURINOR se lahko uporablja tako s pištolo kot z regulatorjem
PURINOR, saj se pri obeh uporablja enak ventil.
Prihranek časa:
• Ni potrebna montaža pištole,
• Po uporabi ni potrebno čiščenje pištole.
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Komplet Purinor
Ko je 3 več kot 5.
Komplet PURINOR prinaša podjetju prihranke v organizaciji delovnega procesa, pri skladiščenju, transportu,
obremenitvah okolja in še najpomembnejše - zaradi kupcem prijaznega izdelka pridobi njihovo naklonjenost
in prednost pred konkurenco. Zato prevzema komplet PURINOR VODILNO POZICIJO NA TRGU!

PREDNOSTI ZA PROIZVAJALCE
trenutna rešitev

purinor rešitev

PROIZVODNJA:
• Manj sestavnih delov: namesto petih (pištolski ventil, navadni ventil, pištolski nastavek, 		
pokrovček in regulator s cevko), samo trije - nastavek PURINOR, regulator PURINOR (regulator
s cevko) in ventil. Pokrov NI več potreben!
• En ventil za obe dozi: namesto dveh ventilov je s kompletom PURINOR potreben samo
en - manjši in cenejši!
• Enostavnejši delovni proces (tekoči trak): nastavek PURINOR združuje dva izdelka
(industrijski (pištola) in navaden nastavek). To omogoča enostavnejši delovni proces brez
spreminjanja nastavitev proizvodne linije (ni različnih nastavkov, ventilov ...).
• Enostavnejša logistika: na zalogi je potrebno imeti samo tri sestavne dele in ne petih, zato
je naročanje enostavnejše in preglednejše.

SKLADIŠČENJE:
• Nastavek PURINOR zaradi manjšega volumna (ni pokrovčka) zasede veliko manj skladiščnega
prostora.
Skladišče prej

SKRB ZA KUPCE:
• Inovativno podjetje - na trgu NI PRIMERLJIVEGA IZDELKA.
• Kupcu prijazno podjetje - za enako ceno ponujamo več od konkurence.
• Prepoznavno podjetje - zaradi unikatnosti PURINOR kompleta postane podjetje 		
ZVEZDA na trgu.

Skladišče potem

TRANSPORT:
• Nastavki PURINOR zasedejo manj prostora - cenejši transport, hitrejše nakladanje
razkladanje, manj transportnih poti in manjše onesnaženje okolja.
• Transport sestavljenih doz – že sestavljene doze s kompletom PURINOR zasedejo manj
prostora na transportnem sredstvu in se jih naenkrat prepelje več.

Transport prej

EKOLOGIJA:
Manjše obremenjevanje okolja:
• 100 % reciklaža kompletov PURINOR,
• PUR doze se s kompleti PURINOR popolnoma izpraznijo – večji izkoristek vsebine, manj
odpadka,
• Izdelava kompletov PURINOR zahteva manj materiala, manjšo porabo elektrike, manj
izpustov toplogrednih plinov.

Transport potem
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