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tesa® LIFT & RESEAL
ระบบปิดบรรจุภณัฑท่ี์ทนทาน และใชง้านง่าย

เรามีวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญสนบัสนุน 

tesa ใหบ้ริการลูกคา้อย่างทุ่มเท มุ่งมั่นใหค้วาม
ดีเย่ียมใหบุ้คลากร กระบวนการ สินคา้ และ 
ประสิทธิภาพ ในทุกๆ ขัน้ตอน เร่ิมตัง้แต่การ
ใหค้ำาปรกึษา ไปจนถงึการส่งสินคา้ วิศวกร
ของเราจะทำางานร่วมไปกบัคุณ 

ตอนนี้คุณก็จะได้เป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบปิดท่ีดีของอุตสาหกรรมอาหาร
ระดบัโลก

รวดเร็ว ง่าย และมีประสิทธิภาพ tesa® 
Lift & Reseal มอบวิธีการท่ีดีท่ีสุด
สำาหรบัการรกัษาความสดใหม่ และ
ความอร่อยของอาหาร

และเคร่ืองจ่ายเทปของเราสามารถใช่
งานไดก้บับรรจุภณัฑช์นิดฟิลม์หลาย
ประเภท

เราจะให้ตวัอย่างสินคา้เพ่ือใช้ในการ
ทดสอบ tesa® Lift & Reseal กบัสินคา้
ของคุณในส่ิงแวดล้อมการทำางาน
ของจริง เพ่ือใหคุ้ณพอใจกบัคุณภาพ
มากท่ีสุดก่อนท่ีจะเพ่ิมการผลิตจริง

ถงึแมว่้าจะเป็นขัน้ตอนท่ีจะเรียบงาน 
เม่ือถงึเวลา วิศวกรของเราจะเขา้ไป
ทำาการติดตัง้ใหท่ี้หนา้งาน และ
แนะนำาการใช ้ tesa® Lift & Reseal 
โดยท่ีไม่รบกวนเวลาการผลิต

ขัน้ตอนเรียบง่ายท่ีจะป้อนเทปเขา้สู่
แผ่นฟิลม์ นั่นคือทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ
เพียงเท่านัน้เอง 

เราจะช่วยคุณตดัสินใจว่า tesa® Lift & 
Reseal  แบบมาตรฐานหรือ แบบท่ี
พิมพข์อ้ความลงไปเป็นตวัเลือกท่ีดี
ท่ีสุด ตลอดจนถงึคำาแนะนำาในการใช้
ตวัหนงัสือ และโลโกสิ้นคา้

เรายงัสามารถแนะนำาวิธีท่ีสามารถใช้
งานร่วมกบัระบบการผลิตปัจจุบนัท่ี
ท่านใชอ้ยู่ได ้ 

ในอุตสาหกรรมขายปลีกอาหาร 
tesa® Lift & Reseal มีลูกคา้ใหม่ใน
กลุ่มสินคา้ ขนมขบเคีย้ว อาหารเชา้ 
ขนมอบ และ ผลิตภณัฑท์ำาอาหาร 

สำาหรบัขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อ +66 
2751 4025 เราจะอธิบายใหคุ้ณ
เข้าใจถึงวิธีการติดตัง้ระบบท่ีง่าย 
จากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญช่วยแนะนำา
ขัน้ตอนการดำาเนินการต่อไป 

ความช่วยหลือจากผูเ้ช่ียวชาญของ 
tesa

ช่วยเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ 

ไม่เพียงแค่คุณภาพของสินคา้ของคุณท่ีจะได้
รบัความมั่นใจจาก tesa® Lift & Reseal ท่ีจะให้
อาหารยงัคงความสดใหม่ และความอร่อย แต่
ยงัรวมไปถึงการพิมพท่ี์สามารถออกแบบได้
รวมอยู่ในการบริการของเรา คุณสามารถเพ่ิม
โลโก ้ หรือขอ้ความต่างๆ ได ้ โดยท่ีเราจะทำาการ
พิมพซ์้ำาลงบนแนวยาวของเทป  

ติดต ัง้อย่างรวดเร็วโดยไม่เสียเวลาเพ่ิม 
วิศวกรจาก tesa จะช่วยบริการงานติดตัง้อย่าง
เต็มรูปแบบ โดยรวมไปถงึเคร่ืองจ่ายเทป tesa® 
Lift & Reseal มีจำาหน่ายในรูปแบบมว้นยาวต่อ
เน่ือง (spool wound) เพ่ือใหเ้ขา้กบัสายการผลิต
ท่ีรวดเร็ว

รกัษาความสดใหม่ไดห้ลายสปัดาห ์
tesa® Lift & Reseal ใหค้วามมั่นใจว่าสามารถ
เปิดปิดไดม้ากกว่า 20 ครัง้ แมเ้ก็บในสภาพท่ีไม่
เหมาะสม ดว้ยความเหนียวสูง และแรงเฉือนท่ีดี 
ทำาใหต้วัเทปไม่เดง้ออกเอง ใหแ้รงยดึเกาะท่ี
เสถียร และไม่ทิง้คราบกาว

การใชง้านกบับรรจุภณัฑร์ะดบัโลก
tesa® Lift & Reseal ถูกใชง้านอย่างแพร่หลาย
ทั่วโลกกบัทัง้ผูข้ายรายใหญ่ และเจา้ของสินคา้
ระบุใหเ้ป็นระบบท่ีใช้ในกบัสินคา้ และบรรจุ
ภณัฑห์ลายขนาด ตัง้แต่ขนมราคาแพง จนถงึ
สินคา้ราคาประหยดั

พิมพต์ามการออกแบบของคุณ ติดตัง้ระบบ พรอ้มเคร่ืองจ่ายเทป ไดร้บัการทดสอบ และรบัรองว่า
ปลอดภยักบัการใชง้านกบัอาหาร

ามารถใชง้านไดก้บับรรจุภณัฑท่ี์หลากหลาย 

1 3เร่ิมข ัน้ตอนการผลิตจริง ทดลองสินคา้ก่อนการผลิตจริง 
เทป 

ติดต ัง้เคร่ืองจ่ายเทป สินคา้และใหค้ำาปรกึษาดา้นการ
ออกแบบการพิมพ์

โทรปรกึษาเราโดยไม่มีเง่ือนไข
ผูกมดั
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Lift

Open

Fold

Reseal

เพ่ิมมูลค่า
บรรจุภณัฑข์องคุณ

ให้



สินคา้ท่ีเรียบง่าย แต่ไดร้บัการออกแบบอย่างละเอียด จากความตอ้งการของลูกคา้ดงันี ้

• สามารถปิดเปิดไดม้ากกว่า 20 ครัง้ 
• ยงัคงมีพืน้ท่ีของกาวในขณะท่ีขนาดของบรรจุภณัฑล์ดลง 
• ยงัคงสามารถใชง้านไดห้ากเนือ้กาวโดยฝุ่น 
• ใชง้านไดก้บับรรจุภณัฑท่ี์เป็นถุงพอง 
• ใชง้านไดง่้าย และผู้ใชเ้ขา้ใจไดง่้าย 
• ไม่ทำาใหเ้วลาการผลิตชา้ลง 
• สีไม่เปล่ียน และคงบรรจุภณัฑ ์ใหส้มบรูณแ์บบไดม้ากกว่า 24 เดือน 
• ไม่ทิง้คราบบนบรรจุภณัฑ ์

We have lift it off!

tesa® Lift & Reseal พฒันาใหก้บัซุปเปอรม์ารเ์ก็ตชัน้นำาของ UK เพ่ือท่ีจะเพ่ิมมูลค่าสินคา้
ใหก้บัสินคา้ในการอบ และขนมขบเคีย้ว ท่ีรวมไปถงึผลไมแ้หง้ และถั่วต่างๆ 



tesa.com

tesa tape Thailand Limited
1858/85, 18th Floor, Interlink Tower
Debaratna Road, Bangna-Tai
Bangna, Bangkok 10260
Phone: +66 2751 4025
tesa.com/th-th/about-tesa/locations-subsidiaries

Our management system is certified according to the standards ISO 
9001, ISO/TS 16949, and ISO 14001. All our products delivered to 
automotive customers are listed in the International Material Data 

System (IMDS).


