Bao Bulk Bags của Thiên Gia Phúc
Thiên Gia Phúc là một đơn vị chuyên sản xuất các loại bao lớn linh hoạt thường được goị là
bao Bulk Bags. Chúng tôi có thể sản xuất bất kỳ kiểu dáng nào của bao Bulk Bags cho phù hợp
với mọi ứng dụng bao gồm: U phẳng, tròn, có vách ngăn, kiểu dáng hình phiễu, xả đáy toàn bộ,
kiểu dáng hình chữ D, bao gồm chống xì, đã được kiểm tra tỉ mỉ, và được chứng nhận bởi Liên
Hợp Quốc, và loại bao có thể đặt dưới đất. TGP gắn liền với tên tuổi của chúng tôi và những bao
Bulk Bags này được tạo ra một cách toàn vẹn nhất.

Kiểu Dáng Của Bao Bulk Bags
Bao Bulk Bags đã được chấp nhận bởi FDA, được làm từ vải sợi PP và được chứng nhận an
toàn cho bao bì thực phẩm.
Các loại vải có thể không cần phải tráng để bao có thể thoát khí hoặc cũng có thể được tráng
phủ bên ngoài vải làm cho bao không thoát khí. Một túi lót PE có thể được bỏ vào bên trong
bao để chống ẩm.
LỰA CHỌN MIỆNG BAO

Miệng bao có ống nạp

Miệng bao có nắp trùm

Miệng bao mở

LỰA CHỌN ĐÁY BAO

Đáy bao có ống xả

Đáy bao có nắp và ống xả

Đáy bao bằng
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TGP Cung Cấp Những Tính Năng Bổ Sung:
•

Những gút màu để hỗ trợ trong việc nhận dạng kiện hàng và sản phẩm

•

In hình ảnh logo của bạn cũng như thông tin sản phẩm

•

Chứng nhận của Liên Hợp Quốc cho bao Bulk Bags được thiết kế để vận chuyển chất thải nguy hại

•

Miếng lót trong ống, khuôn mẫu vừa vặn và kiểu mẫu đa dạng

•

Túi PE được lót bên trong bao một cách linh hoạt, được khâu bên trong và được dán tại chỗ

•

Túi lót màu

•

Đáy xả với lỗ thông cùng những tấm PE che lại phần miệng của lỗ thông

•

Đáy xả cửa trượt

•

Đáy xả mở rộng hoàn toàn

•

Nắp đậy kín

•

Miệng hình nón

•

Đáy hình nón

•

Chống xì (dây phụ hoặc đai nịt/nỉ)

•

Khoá B để tháo mở nhanh

•

Miếng dán kín

•

Xả từ xa(remote discharge)

BWI meets the ISO 9001:2008
quality program requirements

TGP đảm bảo các loại bao Bulk Bags lớn đạt chất lượng hàng đầu và những dòng sản phẩm chắc chắn sẽ phù hợp
với nhu cầu vận chuyển của bạn

Bao Bulk Bags Chứa Thực Phẩm
Bao Bulk Bags của Thiên Gia Phúc dùng để chứa thực phẩm đã được chứng nhận bởi FDA & AIB.
Chương trình kiểm tra Bánh của Viện Hoa Kỳ tổ chức các cơ sở mà họ kiểm tra với tiêu chuẩn cao nhất. Bao
Bulk Bags chứa thực phẩm của TGP được sản xuất ra để đáp ứng những tiêu chuẩn của viện hợp nhất về Bánh
của Hoa Kỳ cho các cơ sở đóng gói bao bì.
Điều này cho phép các khách hàng của bạn tin tưởng rằng chất lượng thực phẩm của họ được đóng trong bao
bì an toàn.
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Bao Bulk Bags Có Vách Ngăn
Bao Bulk Bags có vách ngăn của TGP được thiết kế bằng cách
tăng cường các vách ngăn bên trong để giữ cho bao chứa
đầy bên trong một hình dạng ổn định hơn so với những bao
hình tròn của những loại bao lớn chuẩn. Sự ổn định này cho
phép việc xếp chồng lên nhau đạt hiệu quả hơn, gúp tận dụng
tối đa không gian trong kho của bạn, xe tải ô tô ray và container,
nhằm cắt giảm chi phí vận chuyển một cách hiệu quả. Bao lớn
có vách ngăn cũng rất ổn định với ít hoặc không nhô ra trên pallet
cho phép xếp và dỡ hàng dễ dàng hơn, hầu như loại bỏ sự trầy
xát gây tổn hại trong khi vận chuyển.

Tại sao bạn nên chọn bao Bulk Bags?
Bao Bulk Bags có thể tái sử dụng nhiều lần, chúng rất thân thiện với môi trường và làm giảm đáng
kể chi phí đóng gói.
- Chi phí đóng gói thấp
- Giảm nhân công
- Đóng gói tốc độ cao
- Có thể xếp chồng lên nhiều bao
- Không cần sử dụng pallet
- Lưu trữ dễ dàng khi chưa có
nhu cầu sử dụng
- Tính linh hoạt tốt
- Bao được thiết kế theo nhu cầu
riêng của bạn.

Tôi có thể sử dụng bao Bulk Bags cho việc gì?
Một trong những ứng dụng phổ biến nhất cho bao Bulk Bags là dùng để chứa:
Hoá chất, xi măng, thực phẩm, nông nghiệp, xây dựng, hạt nhựa, polymer và những sản phẩm chảy
khô khác.
Nhà máy của TGP đặt tại 2640/3B Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh,
VietNam.
TGP có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu sản phẩm trong nước và nhập khẩu của bạn.
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