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Balení

Obaly pro zasílání poštou

Fólie a sáčky

Speciálně pro zasílání poštou nabízíme bohatý
sortiment obalů a kartonáží. Chytrá řešení, jako jsou
praktické samolepicí proužky, umožňují bezpečné
uzavření, a odtrhávací niť zase snadné otevření.

Pro každý druh použití vám nabízíme to správné
řešení! Ať se již jedná o sáček s lepicím uzávěrem nebo
patentkou, plochou, poloplochou nebo hadicovou
fólii, či desky na dokumenty s potiskem i bez něj.

Výplňový materiál

Balicí a překladový papír

Aby bylo zboží měkce a bezpečně zabaleno a bez
porušení dorazilo k adresátovi, nabízíme vám
k zajištění zboží výplňové chipsy nebo vzduchové
polštářky i vzduchové nebo pěnové fólie v různých
šířkách i délkách.

Pro různé druhy použití existují nejrůznější druhy
balicích papírů: kraftový papír, papír šedák a hedvábný
papír k balení nebo jako výplňový materiál. Máme je
skladem jak ve formě rolí, tak v podobě archů.

Skládací krabice

Lepicí pásky

Disponujeme bohatým skladovým sortimentem
ekologických obalů z vlnité i plné lepenky v nejrůznějších
velikostech a provedeních, jakož i vlastní výrobou pro
individuální formáty a potisky na zakázku.

Transparentní, bílé, hnědé jednostranné i oboustranné.
Pro každou vaši potřebu máme vhodnou lepicí pásku,
aby připevnila to, co má držet. Dodáváme i lepicí pásky
s individuálním potiskem již od 36 rolí.
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Balení

Strečová fólie
Litá fólie i vyfukované fólie, ruční i strojní, transparentní
i černé, předprotažené mnohonásobně roztažitelné
fólie – pro každého máme vhodné řešení! V našem
sortimentu naleznete i protahovací stroje a ruční
odvíječe!

Zajištění zboží
Zajistěte větší bezpečnost přepravy a chraňte
své výrobky před poškozením, krádeží nebo
neoprávněnou manipulací. Nabízíme chrániče hran,
pěnové profily a uzavírací pásky pro optimální
ochranu zboží.

Zařízení, stroje a příslušenství
Ať už plně automatický odvíječ strečové fólie nebo
ruční páskovač na baterie – u nás naleznete vhodné
zařízení dle vašich individuálních potřeb a samozřejmě
také příslušný spotřební materiál.
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