
Charakterystyka produktu:
Kontenery IBC O_TANK od Organic Polska
wykonane są w pełni z wysokogatunkowych
tektur. Skrzynia wyprodukowana została
z wielowarstwowej klejonki na bazie fali BC,
co gwarantuje imponującą wytrzymałość
podczas transportu towarów płynnych.
Najczęściej używane pojemności to 1000 oraz
500 litrów. Kontenery IBC O_TANK
od Organic Polska umożliwiają również
wygodne piętrowanie, co pozwala
optymalizować procesy logistyczno-
magazynowe. Worek znajdujący się
wewnątrz wykonany jest z wytrzymałej folii
LLDPe.

Dzięki właściwościom worków foliowych
(wkładów) firmy PEAK Packaging Poland,
kontenery IBC O_TANK od Organic Polska
doskonale radzą sobie z transportem
i przechowywaniem koncentratów
spożywczych, nabiału, produktów
biotechnologicznych i wielu innych wyrobów
w formie płynnej.

W zależności od zastosowania kontenery
tekturowe IBC O_TANK mogą być
wykorzystywane kilkukrotnie.

Produkta īpašības:
O_TANK IBC konteineri no Organic Polska ir
pilnībā izgatavoti no augstas kvalitātes
kartona. Kaste ir izgatavota no daudzslāņu
saplākšņa BC viļņu bāzē, kas garantē
iespaidīgu izturību šķidru preču
transportēšanas laikā. Visbiežāk izmantotie
tilpumi ir 1000 un 500 litri. O_TANK IBC
konteineri no Organic Polska nodrošina arī
ērtu sakraušanu, kas ļauj optimizēt loģistikas
un noliktavas procesus. Maiss iekšpusē ir
izgatavots no izturīgas LLDPe folijas.

Pateicoties PEAK Packaging Poland folijas
maisu (ieliktņu) īpašībām, O_TANK IBC
konteineri no Organic Polska lieliski tiek galā
ar pārtikas koncentrātu, piena produktu,
biotehnoloģisko produktu un daudzu citu
šķidra veida produktu transportēšanu un
uzglabāšanu.

Atkarībā no pielietojuma IBC O_TANK kartona
konteinerus var izmantot vairākas reizes.

KONTENERY IBC Z TEKTURY _TANK
Ekologiczne kontenery IBC z tektury od Organic Polska

Stworzone z myślą o Twoich potrzebach.

_TANK KARTONA IBC KONTEINERI
No ekoloģiskā kartona izgatavoti ekoloģiski IBC konteineri no

Organic Polska - radīti, ņemot vērā jūsu vajadzības.

Eksperci w nieoczywistym wykorzystaniu tektury!
Eksperti nepārprotamā kartona izmantošanā!



Lietošana un priekšrocības:
Kartona O_TANK IBC
konteineri no Organic Polska
tiek izmantoti tur, kur
hermētiskums, svars, vietas
taupīšana un ekoloģija ir
svarīga šķidro produktu
transportēšanas vai
uzglabāšanas efektivitātei un
drošībai. Tāpēc tie ir ideāla
izvēle šādas nozares
uzņēmumiem:

• ķīmijas,
• pārtikas produktu,
• kosmētikas,
• medicīnas.

Tāpēc kartona O_TANK IBC
konteineri no Organic Polska ir
lieliska alternatīva
tradicionālajiem palešu
konteineriem.

Produkta raksturlīknes:
O_TANK IBC konteineri
neatkarīgi no to ietilpības ir:

• ekoloģiski;
• viegli un droši lietojami (var

būt salocīti un sakrauti);
• vieglāki par palešu

konteineriem (pat līdz 25
kg);

• izturīgi;
• var būt daudzkārt

pārstrādāti;
• to cena ir pieņemama.

Jamūsu piedāvājumā nav
iekļauts jūsumeklētais risinājums,
mēs to jums izveidosim.

Organic Polska atradīsiet arī
citu specializētu gofrētā kartona un kartona
saplākšņa iepakojumu rūpniecībai. Nododam
Jūsu rīcībā tādus produktus kā: kartona
paletes, veidgabalus, pildījumus, kastes un
oktabīnus.

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

Zastosowanie i zalety:
Tekturowe kontenery IBC
O_TANK od Organic Polska
znajdują zastosowanie tam, gdzie
szczelność, waga, oszczędność
miejsca i ekologia mają znaczenie
dla efektywności
i bezpieczeństwa realizacji
transportu lub magazynowania
produktów w formie płynnej.
Stanowią one zatem idealny
wybór dla firm z branży:

• chemicznej,
• spożywczej,
• kosmetycznej,
• medycznej.

Tekturowe kontenery IBC O_TANK
od Organic Polska stanowią zatem
doskonałą alternatywę dla
tradycyjnych paleto-pojemników.

Cechy produktu:
Kontenery IBC O_TANK
niezależnie od pojemności są:

• ekologiczne;
• łatwe i bezpieczne w użyciu

(mogą być składane
i piętrowane);

• lżejsze od paleto-pojemników
(nawet o 25kg);

• wytrzymałe;
• mogą być wielokrotnie

poddawane recyklingowi;
• atrakcyjne cenowo.

Gdyby w naszej ofercie zabrakło
szukanego rozwiązania,
stworzymy je dla Ciebie.

W Organic Polska znajdziesz
również inne specjalistyczne opakowania dla
przemysłu z tektury falistej oraz klejonki
tekturowej. Oddajemy do Twojej dyspozycji
takie produkty jak: palety tekturowe, kształtki,
wypełnienia, skrzynie oraz oktabiny.

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

Skontaktuj się z nami!

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

Kontaktējieties ar mums!


