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Pragniemy przedstawić Państwu ofertę w obszarze kompleksowych usług 

pakownia i zabezpieczania ładunków w transporcie morskim, lądowym oraz 

lotniczym, a także w zakresie budowy skrzyń transportowych i usług sztaunku 

kontenerów.  
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Opakowania transportowe 

Naszą specjalizacją są solidne i zaprojektowane na wymiar, drewniane skrzynie transportowe. 

W zależności od wymiaru i wagi ładunku oraz rodzaju transportu, nasi inżynierowie 

projektują odpowiednie opakowanie, tak, aby ładunek bezpiecznie dotarł do celu. Do 

produkcji tych zabezpieczeń wykorzystujemy wysokogatunkowe drewno z importu 

posiadające świadectwo fumigacji IPPC, a także sklejki suchotrwałe, wodoodporne oraz płytę 

OSB. Naszą ofertę wyróżnia elastyczność, dzięki czemu jesteśmy w stanie przygotować 

funkcjonalne, trwałe i dopasowane opakowania niemal do każdego rodzaju ładunku. 

 

  Skrzynie z poszyciem ze sklejki lub 

płyty osb 

Lekkie i wytrzymałe skrzynie ze sklejki lub płyty OSB są 

doskonałym rozwiązaniem w przypadku różnych rodzajów 

transportu, w szczególności spedycji lotniczej w której waga 

skrzyni i jej zawartości jest istotnym czynnikiem decydującym o koszcie transportu. Skrzynie 

o dużych gabarytach zbudowane na podstawie z drewnianego szkieletu posiadające poszycie 

ze sklejki lub płyty OSB odznaczają się wyjątkową szczelnością i wytrzymałością. W tego 

typu opakowaniach możliwe jest też stosowanie otwieranych ścian i otworów 

umożliwiających stały dostęp do zapakowanego towaru. 

 

Wytrzymałe skrzynie z pełnego 

drewna 

Bardzo wytrzymałe skrzynie z pełnego drewna fumigowanego 

(zgodnie z międzynarodowymi standardami ISPM15) 

oznaczone certyfikatem IPPC są najlepszym rozwiązaniem dla 

towarów eksportowanych drogą morską. Konstrukcja ta charakteryzuje się najwyższą 

wytrzymałością pozwalającą na przystosowanie jej do trudnych wymagań spedycji morskiej 

oraz ekstremalnych rozmiarów i ciężaru. Dzięki temu ten rodzaj opakowania pozwala w 

100% zabezpieczyć zarówno bardzo ciężkie, nietypowe towary oraz produkty 

wielkogabarytowe, jak i te bardzo cenne i delikatne. Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja 

pozwala na bezpieczne sztauowanie piętowe skrzyń (również tych zawierających ciężkie 

towary), co nie pozostaje bez wpływu na koszty przy ich pakowaniu do kontenerów i naczep 

samochodowych. 
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Skrzynie wielokrotnego użytku  

Praktyczne skrzynie ze szkieletem z pełnego drewna, ale 

poszyciem ze sklejki posiadają otwierane wieko i ścianę 

frontową lub boczną w zależności od specyficznych wymagań 

klienta. Skrzynie wielokrotnego użytku są idealnym 

rozwiązaniem dla transportu i magazynowania produktów często 

lub wielokrotnie transportowanych (np. elementów stoisk wystawienniczych, ekspozycji i 

wyposażenia, sprzętu i urządzeń badawczych lub pomiarowych itp.) Ten typ opakowania 

sprawdza się znakomicie również w przypadku, gdy do towarów zapakowanych chcemy mieć 

stały i łatwy dostęp podczas transportu. Skrzynie takie mogą posiadać specjalnie 

zaprojektowanie łoża i przegrody dostosowane do wymiarów transportowanego towaru. 

  

Palety typu Euro oraz o dowolnym 

rozmiarze 
 

Nie wszystkie ładunki i towary wymagają zastosowania pełnych 

skrzyń transportowych. Niekiedy użycie palet i odpowiednie 

zamocowanie ładunku na nich w zupełności wystarcza by 

wygodnie i bezpiecznie transportował ładunek. W naszej ofercie 

znajdują się standardowe palety typu Euro 1200 x 800 jak i palety budowane na indywidualne 

zamówienie o dowolnym rozmiarze. 
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Usługi pakowania 
 

Odpowiednio dopasowane opakowanie oraz zabezpieczenia pozwalają stworzyć skuteczną 

ochronę produktów w czasie transportu. W zależności od indywidualnych cech ładunku oraz 

rodzaju stosowanego rozwiązania usługi pakowania wykorzystywane są przy frachcie 

morskim, spedycji lotniczej oraz transporcie drogowym. Jedynie fachowo zaprojektowane 

opakowanie i mocowanie gwarantuje bezpieczną podróż Państwa towarów. 

 

 

 

 

Pakowanie w folię termokurczliwą 

 

Oferujemy profesjonale pakowanie w folię termokurczliwą 

maszyn i urządzeń, przygotowując je w ten sposób do 

transportu morskiego kontenerowego oraz morskiego 

drobnicowego. Duże maszyny, jachty i urządzenia 

ponadgabarytowe wymagają zabezpieczenia we frachcie 

morskim i drogowym. Nasza firma wyspecjalizowała się w 

pakowaniu w folię termokurczliwą i od kilku lat z dużym 

powodzeniem przygotowuje ładunki naszych klientów w 

całym kraju. Stosujemy sprawdzoną i renomowaną folię 

produkcji USA, posiadającą filtry UV, oraz na specjalne 

życzenia dodatkową powłokę z lotnymi inhibitorami korozji, 

która skutecznie zabezpiecza elementy stalowe. Ten rodzaj 

zabezpieczenia daje gwarancję ochrony ładunku od 

szkodliwego działania mocno zasolonej wody morskiej oraz warunków atmosferycznych. 

Urządzenia zapakowane przez naszą firmą bezpiecznie dotarły między innymi do: USA, 

AUSTRALII, INDII oraz na ALASKĘ. 

Usługę świadczymy na terenie naszego zakładu, a także w portach oraz na terenie zakładów 

naszych klientów. Posiadamy niezbędne doświadczenie, profesjonalne narzędzia oraz 

niezbędne zasoby magazynowe folii o różnej grubości i wytrzymałości. 
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Folia aluminiowa - próżniowa  

Wysoce wyspecjalizowane próżniowe pakowanie w folię 

aluminiową gwarantuje szczelne i bezpieczne zabezpieczenie 

ładunku podatnego na wilgoć, różnice temperatur oraz 

zanieczyszczenia. Oferujemy ten rodzaj świadczenia 

wszystkim naszym klientom, którzy chcą mieć pewność, że 

ich układy hydrauliczne, szafy elektryczne, szafy sterownicze 

i inne urządzenia czułe na wilgoć i temperaturę dotrą 

bezpiecznie do miejsca przeznaczenia. Niezależnie od 

wielkości maszyny bądź urządzenia, od niewielkich ładunków po wielkogabarytowe, nasi 

pracownicy doradzą i przygotowują do wysyłki każdy towar i udzielą gwarancji na czas 

transportu. 

 

 

 

Pakowanie antykorozyjne  

Ze względu na wysokie zagrożenie uszkodzenia ładunku w 

transporcie morskim, lotniczym i drogowym, wynikające z 

wilgotności powietrza podczas pakowania, jak i podczas 

transportu, oferujemy skuteczne zabezpieczenia przeciw 

wilgoci i antykorozyjne wszystkim rodzajom ładunków. 

Każdy rodzaj ładunku podatny na korozję zabezpieczamy 

sprawdzoną, o doskonałej renomie, amerykańską folią VCI z 

lotnymi inhibitorami korozji ZERUST/EXCOR. Ponadto 

stosujemy także folię strech VCI. Układy scalone i szafy 

elektryczne zabezpieczamy dodatkowo kapsułami 

antykorozyjnymi VCI oraz całość ładunku dodatkowo zabezpieczamy pochłaniaczami 

wilgoci. Niezależnie od rodzaju transportu oraz czasu, w jakim towar będzie podróżował, 

nasze zabezpieczenia uchronią każdy ładunek przed uszkodzeniem. 
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Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! 
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