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Opakowania z płyt komorowych
® ®KARTONPLAST /TEKPOL

Packaging made of twinwall sheets
® ®KARTONPLAST /TEKPOL



Odporność na wilgoć, trwałość, lekkość 
i wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne płyt 
komorowych są cechami, które powinno 
posiadać idealne opakowanie, dlatego 

® ® opakowania z płyt KARTONPLAST /TEKPOL
znajdują zastosowanie w wielu branżach:

Przedsiębiorstwa produkcyjne - kontenery, 
opakowania międzyoperacyjne wielokrotnego 
użytku do transportu lub przechowywania 
różnorodnych elementów: półproduktów, 
komponentów, odpadów poprodukcyjnych itp.

Przemysł  motoryzacyjny,  elektro-
techniczny i elektroniczny (E&E) – opako-
wania ze specjalnymi wkładami tekstylnymi, 
separatorami, kratownicami, wykonane z płyt 
zgodnych z normami ESD (antyelektro-
statyczne),  zapewniające bezp ieczne 
magazynowanie i transport produktów

Przemysł metalowy – opakowania zapo-
biegające korozji części metalowych (z lotnymi 
inhibitorami wilgoci)

Przemysł farmaceutyczny – opakowania do 
ampułek i butelek (możliwość sterylizacji 
opakowań w wysokiej temperaturze)

Przemysł rolno-spożywczy – opakowania na 
produkty spożywcze, owoce (zgodność 
z wymogami prawa unijnego i polskiego 
w zakresie dopuszczenia do kontaktu 
z żywnością)

Przemysł obuwniczy i odzieżowy - 
opakowania produktów i półproduktów

OPAKOWANIA Z PŁYT KOMOROWYCH
PACKAGING MADE OF TWINWALL SHEETS



Moisture resistance, durability, lightness and 
resistance to mechanical damage of hollow 
sheets are features that perfect packaging should 

® have, thus packaging of KARTONPLAST
®/TEKPOL  sheets are used in many industries.

Manufacturing companies - specialized 
containers, reusable intermediate packaging for 
transport or storage of various elements: 
intermediate goods, components, waste 
products, etc.

Automotive, electrical and electronic 
industries - packaging with special textile 
inserts, separators, dividers made of sheets 
compliant with ESD (antistatic) standards to 
ensure safe storage and transport.

Metal industry - packaging to prevent corrosion 
of metal parts (with gaseous moisture inhibitors)

Pharmaceutical industry - packaging for 
ampoules and bottles (packages can be sterilized 
at high temperatures)

Agricultural and food industry - packaging for 
food products, fruits (compliance with EU and 
Polish law requirements in regards of approval for 
contact with food)

Footwear and clothing industry - packages 
for products and intermediate goods
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OPAKOWANIA Z PŁYT KOMOROWYCH - AKCESORIA
PACKAGING MADE OF TWINWALL SHEETS - ACCESSORIES

Akcesoria do produkcji opakowań:

Profile i ramki wzmacniające
Uchwyty
Narożniki
Kątowniki
Kratownice
Wkłady tekstylne
Wkłady z pianki PE
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Accessories for production of packaging:

Reinforcing profiles and frames
Handles
Corners
Angles
Dividers
Textile inserts
PE foam inserts
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