
KSZTAŁTY TEKTUROWE _SHAPE
Funkcjonalne kształty i formy tekturowe O_SHAPE od Organic Polska

Stworzone z myślą o Tobie.

KARTONA VEIDGABALI _SHAPE
Funkcionālās kartona formas O_SHAPE no Organic Polska

izgatavotas, domājot par jums.

Charakterystyka produktu:
Kształty i formy tekturowe O_SHAPE
stworzyliśmywOrganic Polska zgodnie z
najwyższymi standardami i normami jakości.
Produkujemy je zwielu “listków” 5-warstwowej
tektury. Dzięki temu gwarantują one imponującą
wytrzymałość, przy zachowaniu oczekiwanych
właściwości (w tym kształtu, mimo obciążenia
mechanicznego podczas eksploatacji). Więcej
informacji na ich temat czeka naCiebie na stronie
organicpolska.com.

Kształty tekturowe O_SHAPE od Organic
Polska doskonale sprawdzają się jakopółprodukty
wbranżymeblowej, drzwiowej i zabawkarskiej.
Dodatkowoznajdują zastosowaniewbranży
gadżetowej i reklamowej.

Udostępniamy 3 kategorie kształtów i form
tekturowych O_SHAPE:

• wsadymeblowe,
• kształty użytkowe,
• kształty specjalne.

Informacje na temat kształtów i form
tekturowych O_SHAPE odOrganic Polska
znajdziesz na organicpolska.com. Zachęcamy
też do kontaktu pod numerem +48 81 744 80 90.

Produkta īpašības:
O_SHAPE kartona formas tika izveidotas
uzņēmumā Organic Polska atbilstoši
augstākajiem standartiem un kvalitātes
normām. Mēs tos ražojam no daudzām 5
slāņu kartona “lapām”. Rezultātā tie garantē
iespaidīgu izturību, vienlaikus saglabājot
gaidītās īpašības (tostarp formu, neskatoties
uz mehānisko slodzi ekspluatācijas laikā).
Plašāka informācija par tiem jūs gaida vietnē
organicpolska.com.

O_SHAPE kartona formas no Organic Polska
ir lieliski piemērotas kā pusfabrikāti mēbeļu,
durvju un rotaļlietu nozarē. Turklāt tos
izmanto sīkrīku un reklāmas nozarē.

Mēs piedāvājam O_SHAPE kartona formu 3
kategorijas:

• mēbeļu ieliktņi,
• lietderības veidgabali,
• īpašas formas.

Informāciju par Organic Polska kartona
formām O_SHAPE varat atrast vietnē
organicpolska.com. Aicinām sazināties ar
mums arī pa tālruni +48 81 744 80 90.

Eksperci w nieoczywistym wykorzystaniu tektury!
Eksperti nepārprotamā kartona izmantošanā!



Cechy produktu:
Tekturowe kształty i formy O_SHAPE od
Organic Polska są:

• ekologiczne (są one w pełni
biodegradowalne i mogą być
recyklingowane nawet do kilkunastu razy);

• niezawodne i wytrzymałe;
• łatwe i bezpieczne w użyciu (mogą być

składane i piętrowane);
• lżejsze od tradycyjnych szkieletów

meblowych z drewna, metalu lub tworzyw
sztucznych;

• atrakcyjne cenowo.

Masz indywidualne wymagania dotyczące
kształtów i form tekturowych O_SHAPE?
Zaprojektujemy i stworzymy je dla Ciebie
na specjalne zamówienie.

W Organic Polska oferujemy również inne
specjalistyczne opakowania dla przemysłu
z tektury falistej oraz klejonki tekturowej.
Oddajemy do Twojej dyspozycji: palety
tekturowe, kształtki, kontenery IBC, skrzynie
oraz oktabiny.

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

Skontaktuj się z nami!

Kontaktējieties ar mums!

Produkta raksturlīknes:
O_SHAPE kartona formas no Organic Polska
ir:

• ekoloģiskas (tās ir pilnībā bioloģiski
noārdāmas un var tikt pārstrādātas līdz
pat vairākām reizēm);

• uzticīgas un izturīgas;
• viegli un droši lietojamas (var būt salocītas

un sakrautas);
• vieglākas nekā tradicionālie mēbeļu rāmji

no koka, metāla vai plastmasas;
• to cena ir pieņemama.

Vai jums ir individuālas prasības O_SHAPE
kartona formām? Mēs tos jums izveidosim
pēc īpaša pieprasījuma.

Organic Polska piedāvājam arī citu
specializētu gofrētā kartona un kartona
saplākšņa iepakojumu rūpniecībai. Nododam
Jūsu rīcībā: kartona paletes, veidgabalus, IBC
konteinerus, kastes un oktabīnus.

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

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


