
OPAKOWANIA TRANSPORTOWE Z TEKTURY _PACK
Ekologiczne opakowania transportowe z tektury O_PACK od Organic Polska

Stworzone z myślą o Twoich potrzebach.

TRANSPORTĒŠANAS IEPAKOJUMI _PACK
Ekoloģiski transporta kartona iepakojumi no Organic Polska

radīti, ņemot vērā jūsu vajadzības.

Eksperci w nieoczywistym wykorzystaniu tektury!
Eksperti nepārprotamā kartona izmantošanā!

Charakterystyka produktu:
Poznaj najpopularniejsze opakowania
transportowe oferowane przez Organic
Polska: oktabiny i skrzynie z ekologicznej
tektury. Są one produkowane ze starannie
dobranych materiałów ekologicznych
(umożliwiających wielokrotny recykling).
Wykorzystujemy mocne tektury 5-warstwowe
lub w przypadku zadań specjalnych
tworzymy 10-warstwowe klejonki. Więcej
informacji na organicpolska.com.
Tak wyselekcjonowane tworzywa gwarantują
wytrzymałość i bezpieczeństwo.

Opakowania transportowe od Organic
Polska umożliwiają też piętrowanie,
wspierając efektywność procesów
logistyczno-magazynowych.

W Organic Polska oferujemy również:

• Kontenery IBC;
• Tekturowe elementy stabilizujące;
• Palety tekturowe.

Informacje na temat opakowań
transportowych od Organic Polska znajdziesz
na organicpolska.com. Zachęcamy do
kontaktu pod numerem +48 81 744 80 90.

Produkta īpašības:
Atklājiet populārākos Organic Polska
piedāvātos transporta iepakojumus:
oktabīnus un kastes no ekoloģiskā kartona.
Tie ir izgatavoti no rūpīgi atlasītiem
ekoloģiskiem materiāliem (nodrošinot
vairākkārtēju pārstrādi). Izmantojam stipru 5
slāņu kartonu vai speciālu darbu gadījumā
veidojam 10 slāņu saplākšņus. Vairāk
informāciju skatiet vietnē organicpolska.com.
Tādā veidā izvēlētie materiāli garantē izturību
un drošību.

Transporta iepakojumi no Organic Polska
nodrošina arī sakraušanu, atbalstot loģistikas
un noliktavas procesu efektivitāti.

Organic Polska mēs piedāvājam arī:

• IBC konteinerus,
• Kartona stabilizējošus elementus;
• Kartona paletes.

Informāciju par Organic Polska transporta
iepakojumiem varat atrast vietnē
organicpolska.com. Aicinām sazināties ar
mums pa tālruni +48 81 744 80 90.



Lietošana un priekšrocības:
Kartona transporta iepakojumi no Organic
Polska būs lieliski piemēroti dažādu preču
uzglabāšanai un transportēšanai. Jūs varat
tos veiksmīgi izmantot, cita starpā, šādās
nozarēs:

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

Kartona transporta iepakojumi no Organic
Polska ir lieliska alternatīva klasiskajiem koka,
metāla un plastmasas risinājumiem, kuru
svars ir daudz lielāks.

Produkta raksturlīknes:
Organic Polska kartona transportēšanas
iepakojumi ir:

• ekoloģiski (tie ir pilnībā bioloģiski
noārdāmi un var tikt pārstrādāti līdz pat
vairākām reizēm);

• uzticīgi un izturīgi;
• viegli un droši lietojami (var būt salocīti un

sakrauti);
• vieglāki nekā tradicionālie transporta

iepakojumi no koka, metāla vai
plastmasas (pat līdz 25 kg);

• to cena ir pieņemama.

Vai jums ir individuālas prasības attiecībā uz
transporta iepakojumiem? Mēs tos jums
izveidosim pēc īpaša pieprasījuma.

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

Zastosowanie i zalety:
Tekturowe opakowania transportowe od
Organic Polska doskonale sprawdzą się
podczas magazynowania i przewozu
zróżnicowanych towarów. Z powodzeniem
można wykorzystywać je m.in. w branży:

• chemicznej,
• mechanicznej,
• motoryzacyjnej,
• spożywczej,
• kosmetycznej,
• medycznej.

Tekturowe opakowania transportowe od
Organic Polska są doskonałą alternatywą dla
klasycznych rozwiązań z drewna, metalu
i tworzyw sztucznych, których waga jest dużo
większa.

Cechy produktu:
Tekturowe opakowania transportowe
od Organic Polska są:

• ekologiczne (są 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 opakowań

transportowych z drewna, metalu lub
tworzyw sztucznych (nawet o 25kg);

• atrakcyjne cenowo.

Masz indywidualne wymagania dotyczące
opakowań transportowych? Stworzymy je dla
Ciebie na specjalne zamówienie.

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!

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


