InnoStat
TÚI ĐÓNG GÓI CHỐNG TĨNH ĐIỆN

CHUYÊN GIA VỀ TÚI ĐỰNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
InnoStat chuyên về sản xuất lớp bảo vệ chống tĩnh điện chất lượng cao.
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Công ty chúng tôi cung cấp dải sản phẩm phong phú cho ngành công
nghiệp điện tử và và công nghiệp bán dẫn, không những giúp các ngành
công nghiệp điện tử & linh kiện bán dẫn loại bỏ hoặc giải quyết các vấn đề
về tĩnh điện, mà còn hỗ trợ ngành công nghiệp giảm thiểu rủi ro do sự tĩnh
điện- Electro-Static Discharge (ESD) xảy ra tại nơi làm việc.
Chúng tôi lưu giữ toàn bộ thông tin trong quá trình hỗ trợ khách hàng và
điểu này mang tới sự tin tưởng từ phía khách hàng. Với hơn 15 năm kinh
nghiệm và kiến thức trong ngành công nghiệp đóng gói ESD, khách hàng từ
các ngành công nghiệp Điện tử & linh kiện bán dẫn có thể an tâm bởi năng
lực kỹ thuật, phương pháp sản xuất và các khía cạnh khác liên quan đến bao
bì ESD.
Mục tiêu của Innovative Shield Co Ltd là trở thành một nhà cung cấp mang
tầm thế giới về sản xuất sản phẩm ESD theo từng yêu cầu riêng biệt của
khách hàng, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành công nghiệp Điện
tử & linh kiện bán dẫn.
Chính sách về chất lượng: Chúng tôi phát triển thông qua việc cung cấp sản
phẩm chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

Danh sách một số sản phầm của InnoStat :
- Túi chống tĩnh điện (dập 2 mép / dập 3 mép)
- Túi zipper chống tĩnh điện (dập 2 mép / dập 3 mép)
- Túi nhôm chống ẩm (Bình thường / ESD)
- Túi nhôm chống ẩm chân không (Bình thường / ESD)
- Túi trong suốt (không phủ kim loại)
- Túi đứng / Túi đứng zipper- Túi 2/3/4 lớp
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Chúng tôi có kinh nghiệm trong nhiều loại vật liệu màng và
các loại ứng dụng linh hoạt của nó, bao gồm:
- PET Film
- OPP Film
- NYLON Film
- SMPET Film
- VMPET Film
- CPP Film
- MCPP Film
- LLDPE Film
- ALU FOIL
Tùy chọn in ấn:
- In hình (lên bề mặt/ in đảo ngược): lên tới 7 màu .
- In dập nhiệt lên bề mặt – 1 màu
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