Eksperci w nieoczywistym wykorzystaniu tektury!
Eksperti nepārprotamā kartona izmantošanā!

ELEMENTY STABILIZUJĄCE Z TEKTURY

_FIX

Elementy stabilizujące z ekologicznej tektury od Organic Polska
Stworzone z myślą o Twoich potrzebach.

_FIX KARTONA STABILIZĒJOŠIE ELEMENTI
No ekoloģiskā kartona izgatavoti stabilizējošie elementi
no Organic Polska - radīti, ņemot vērā jūsu vajadzības.
Postaw na wytrzymałe, ekologiczne tekturowe
elementy stabilizujące. W Organic Polska znajdziesz:

Izvēlieties izturīgus, ekoloģiskus kartona stabilizējošus
elementus. Organic Polska jūs atradīsiet:

•
•
•

•
•
•

przekładki tekturowe,
profile z wielowarstwowej tektury falistej,
kratownice (standardowe, pełne i specjalistyczne).

kartona sadalītājus,
daudzslāņu gofrētā kartona profilus,
kopnes (standarta, pilnas un specializētas).

Potrzebujesz rozwiązań stworzonych dla Twoich
indywidualnych potrzeb? Zaprojektujemy i wykonamy
je dla Ciebie. Dysponujemy zespołem i narzędziami
umożliwiającymi tworzenie tekturowych wyrobów,
których produkcji inni nie chcą lub nie mogą się podjąć.

Vai jums ir nepieciešami risinājumi, kas pielāgoti jūsu
individuālajām vajadzībām? Mēs tos jums projektēsi un
izgatavosim. Mums ir kolektīvs un instrumenti, lai radītu
kartona izstrādājumus, ko citi nevēlas vai nevar
uzņemties.

Często tworzymy rozwiązania wykorzystując klejonkę z
wielowarstwowej tektury, które z powodzeniem
eliminują styropian, drewno oraz plastyk. Dodatkowo
umożliwiają lepsze wykorzystanie przestrzeni.

Mēs bieži veidojam risinājumus, izmantojot daudzslāņu
kartona saplāksni, kas veiksmīgi likvidē polistirolu, koku
un plastmasu. Turklāt tie ļauj labāk izmantot telpu.

Zapraszamy na stronę organicpolska.com lub
do bezpośredniego kontaktu z zespołem naszych
specjalistów: +48 81 744 80 90

Charakterystyka produktu:
Elementy stabilizujące od Organic Polska
produkowane są z ekologicznych tektur najwyższej
jakości. Ich zróżnicowana budowa dostosowana jest
do kształtu, wielkości i rodzaju produktów wewnątrz
opakowania, stabilizując i zabezpieczając je na czas
transportu lub przechowywania. Są one w pełni
ekologiczne i można wielokrotnie poddawać je
recyklingowi.
W Organic Polska projektujemy i produkujemy elementy
stabilizujące dostosowane do indywidualnych potrzeb
naszych klientów, co gwarantuje optymalną ochronę.

Apmeklējiet vietni organicpolska.com vai tieši
sazinieties ar mūsu speciālistu kolektīvu:
+48 81 744 80 90

Produkta īpašības:
Organic Polska stabilizējošie elementi ir izgatavoti no
augstākās kvalitātes ekoloģiskā kartona. To
daudzveidīgā struktūra ir pielāgota iepakojuma
iekšpusē esošo produktu formai, izmēram un veidam,
stabilizējot un nostiprinot tos transportēšanas vai
uzglabāšanas laikā. Tie ir pilnībā ekoloģiski un tos var
pārstrādāt daudzas reizes.
Organic Polska mēs izstrādājam un ražojam
stabilizējošus elementus, kas pielāgoti mūsu klientu
individuālajām vajadzībām, kas garantē optimālu
aizsardzību.

Zastosowanie i zalety:

Lietošana un priekšrocības:

Elementy stabilizujące odpowiadają
za unieruchomienie lub oddzielenie produktów
wewnątrz opakowań zbiorczych. Pomagają one
również w stabilizacji i ochronie opakowań na
paletach.

Stabilizējošie elementi ir atbildīgi par produktu
imobilizāciju vai atdalīšanu kolektīvajā iepakojumā. Tie
arī palīdz stabilizēt un aizsargāt iepakojumu uz
paletēm.

Wykorzystanie ich w opakowaniach zbiorczych
(niezależnie od gabarytu, wagi i rodzaju przedmiotów)
lub pojedynczych, zapewnia zabezpieczenie wkładu
zarówno na czas transportu, jak i magazynowania.
Elementy stabilizujące z tektury znajdują zastosowanie
w wielu branżach – tj. w branży:
•
•
•
•
•

To lietošana kolektīvajā iepakojumā (neatkarīgi no
priekšmetu izmēra, svara un veida) vai individuālajā
iepakojumā nodrošina ieliktņa aizsardzību gan
transportēšanas, gan uzglabāšanas laikā. Kartona
stabilizējošie elementi tiek izmantoti daudzās nozarēs t.i., šādās nozarēs:
•
•
•
•
•

motoryzacyjnej
lotniczej
maszynowej
chemicznej
spożywczej.

Poznaj oferowane elementy stabilizujące lub skontaktuj
się z nami w celu ustalenia szczegółów produkcji ich
zgodnie z Twoimi wymaganiami. Zapraszamy na
stronę organicpolska.com lub do bezpośredniego
kontaktu z zespołem naszych specjalistów:
+48 81 744 80 90

motorizācijas
aviācijas
mašīnu
ķīmijas
pārtikas produktu.

Iepazīstieties ar piedāvātajiem stabilizējošiem
elementiem vai sazinieties ar mums, lai noteiktu to
izgatavošanas detaļas atbilstoši jūsu prasībām.
Apmeklējiet vietni organicpolska.com vai tieši
sazinieties ar mūsu speciālistu kolektīvu:
+48 81 744 80 90

Produkta raksturlīknes:

Cechy produktu:

Organic Polska stabilizējošie elementi nodrošina:
Elementy stabilizujące od Organic Polska zapewniają:
•
•
•
•
•
•
•
•

100% ekologii;
możliwość recyklingu (nawet do kilkunastu razy);
biodegradowalność;
wytrzymałość na duże obciążenia;
niewielką wagę;
atrakcyjną cenę;
bezpieczeństwo użytkowania;
duże możliwości personalizacji.

•
•
•
•
•
•
•
•

100% ekoloģiju;
otrreizējās pārstrādes iespēju (līdz vairākām
reizēm);
bionoārdīšanās spēju;
izturību pret smagām slodzēm;
nelielu svaru;
pievilcīgu cenu;
lietošanas drošību;
lielas personalizācijas iespējas.

Uzziniet vairāk par stabilizējošiem elementiem!

Dowiedz się więcej na temat elementów
stabilizujących!
W Organic Polska oferujemy również inne
specjalistyczne opakowania dla przemysłu z tektury
falistej oraz klejonki tekturowej. Oddajemy do Twojej
dyspozycji: Kontenery IBC, palety tekturowe,
wypełnienia, skrzynie oraz oktabiny.
Zapraszamy na stronę organicpolska.com lub do
bezpośredniego kontaktu z zespołem naszych
specjalistów: +48 81 744 80 90

Skontaktuj się z nami!

Organic Polska piedāvājam arī citu specializētu gofrētā
kartona un kartona saplākšņa iepakojumu rūpniecībai.
Paliekam jūsu rīcībā: IBC konteinerus, veidgabalus,
pildījumus, kastes un oktabīnus.
Apmeklējiet vietni organicpolska.com vai tieši
sazinieties ar mūsu speciālistu kolektīvu:
+48 81 744 80 90

Kontaktējieties ar mums!

Organic Polska Sp. z o. o.
Lubelska 5, 24-173 Markuszów
Phone: +48 81 744 80 90
e-mail: biuro@organicpolska.com
www.organicpolska.com

