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O NAS
ABOUT US

O nas
Spółka GEKOPLAST S.A. powstała w roku 2010 w wyniku połączenia produkcji wyrobów
z tworzyw sztucznych spółek NITROERG i Geko-Kart. Od roku 2018 GEKOPLAST należy do
międzynarodowej grupy K-Holding. Nasze doświadczenie w przetwórstwie tworzyw
sztucznych zdobywamy od lat 60. XX wieku. Na przestrzeni lat w Spółce produkowano szeroki
asortyment wyrobów: płyty styropianowe, hełmy motocyklowe, folię poliestrową, płyty pełne
®
z tworzyw sztucznych, płyty komorowe PP TEKPOL , pojemniki transportowo-magazynowe,
beczki, granulaty obuwnicze PVC.
Obecnie koncentrujemy się na produkcji płyt pełnych z tworzyw sztucznych, płyt komorowych
KARTONPLAST®/TEKPOL® z polipropylenu, przekładek transportowych (layer-pad), opakowań
i wykrojów z płyt komorowych oraz wyrobów z płyt pełnych.
Oferujemy naszym Klientom opakowania dostosowane do ich indywidualnych wymagań
i potrzeb. Nasze doświadczenie zaowocowało uzyskaniem nagrody Pakstar w V edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań pod Patronatem Honorowym Ministra Gospodarki
i Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich Taropak 2014.
Nasze doświadczenie potwierdza wieloletnia współpraca z Klientami z ponad 20 krajów
europejskich.

About Us
GEKOPLAST S.A. was created in year 2010 by combining the production of plastic products
of NITROERG and Geko-Kart. Since 2018, GEKOPLAST belongs to the international K-Holding
Group. We have been broadening our experience in plastics processing from the 1960’s. Over
the years, the company has been producing a wide range of products: polystyrene boards,
motorcycle helmets, polyester films, solid plastic sheets, polypropylene twinwall sheets
TEKPOL®, storage and handling containers, barrels, PVC granulates for shoes.
We are now concentrating on the production of solid plastic sheets, polypropylene twinwall
sheets KARTONPLAST®/TEKPOL®, layer-pads, packaging, custom cut sheets made of twinwall
sheets as well as products made of solid sheets.
We offer our customers the packaging tailored to their individual requirements and needs. Our
experience has resulted in obtaining the Pakstar prize in the 5th edition of the National
Packaging Competition under the honorary patronage of the Minister of Economy and the Gold
Medal of Poznań International Fair Taropak 2014.
Our experience confirms the long-term cooperation with Clients from over 20 European
countries.
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HISTORIA
HISTORY

1874

1961

1970

1974

Początki firmy
Beginnings of the Company

Rozpoczęcie produkcji wyrobów
z tworzyw sztucznych
Production of plastic products starts

Uruchomienie produkcji folii PET
Production of polyester film is launched

Rozpoczęcie produkcji granulatów PVC,
®
płyt TEKPOL i płyt pełnych PP, PE
i ABS
Production of PVC granules,TEKPOL®
sheets and solid PP, PE and ABS sheets
commences

1976

1998

2005

2010

Rozpoczęcie produkcji detali
motoryzacyjnych i AGD
Production of automotive and
household appliance parts starts

Uruchomienie produkcji opakowań
z tektury
Production of cardboard packaging is
launched

Uruchomienie produkcji opakowań
z płyt komorowych
®
®
PP KARTONPLAST /TEKPOL
Production of packaging made of
twinwall PP sheets
KARTONPLAST®/TEKPOL® starts

Utworzenie Spółki GEKOPLAST na
bazie produkcji wyrobów z tworzyw
sztucznych NITROERG i Geko-Kart
Foundation of GEKOPLAST by
combining the production of plastic
articles of NITROERG and Geko-Kart

2011

2013

2014

2014

Uruchomienie nowej hali do produkcji
opakowań
New hall for packaging production
begins operations

Instalacja nowej linii do produkcji płyt
HIPS i ABS
Installation of the new production line
of HIPS and ABS sheets

Uruchomienie linii do produkcji płyt
pełnych PP i PE o grubości do 30 mm
Starting the production line of PP and
PE solid sheets with a thickness up to
30 mm

Uruchomienie linii do produkcji
przekładek transportowych Layer-Pad
®
GEKOPLAST
Starting the new production line of
Layer-Pads GEKOPLAST® for
transporting

zdjęcie
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2015

2016

2016

2018

Instalacja nowej linii do produkcji płyt
komorowych
Installation of the new production line
of twinwall sheets

Debiut na Głównym Rynku Giełdy
Papierów Wartościowych
IPO on the GPW Main Market

Uruchomienie automatu
wykrawającego
do produkcji opakowań
The start-up of a cutting machine for
packaging production

Wejście do grupy K-Holding
Incorporation into the K-Holding Group

Płyty komorowe
KARTONPLAST®/TEKPOL®
Twinwall sheets
KARTONPLAST®/TEKPOL®

www.gekoplast.pl

PŁYTY KOMOROWE KARTONPLAST /TEKPOL - CHARAKTERYSTYKA
TWINWALL SHEETS KARTONPLAST®/TEKPOL® - CHARACTERISTICS
®

®

Płyta komorowa KARTONPLAST®/TEKPOL® produkowana jest z polipropylenu (PP) i ma postać płyty
przypominającej karton z tektury falistej. Jej wytrzymałość przewyższa tekturę falistą pod każdym
względem. Jest to nowoczesny, lekki, elastyczny, bezwonny materiał konstrukcyjny o dobrej odporności
na działanie roztworów substancji nieorganicznych. Płyty KARTONPLAST®/TEKPOL® w pełni nadają się
do ponownego przetworzenia.
KARTONPLAST®/TEKPOL® produkowany jest zgodnie z najnowszymi standardami oraz potrzebami
i oczekiwaniami Klienta. Doskonałe właściwości płyt KARTONPLAST®/TEKPOL® są powodem dla którego
znajdują one różnorodne zastosowanie. Płyty dostępne są w formie arkusza lub roli.
Płyty KARTONPLAST®/TEKPOL® spełniają wymagania Dyrektywy RoHS 2002/95/WE.

A hollow (twinwall) KARTONPLAST®/TEKPOL® sheet is produced from polypropylene (PP) and is a sheet
that resembles corrugated cardboard. Its strength vastly exceeds corrugated cardboard in every
respect.
It is a modern, light, flexible, odourless structural material with good resistance to inorganic substances.
KARTONPLAST®/TEKPOL® sheets are fully recyclable.
KARTONPLAST®/TEKPOL® is produced according to the latest standards and Customer’s needs and
expectations. The excellent characteristics of KARTONPLAST®/TEKPOL® are the reason why they are
employed in a variety of uses.
The KARTONPLAST®/TEKPOL® is available as sheets or as a roll.
Twinwall sheets KARTONPLAST®/TEKPOL® meet the requirements of the RoHS Directive 2002/95/EC.
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Wytrzymałość
mechaniczna
Mechanical strength

Wodoodporność
Water resistant

Łatwość nadruku
Easy printing

Wielokrotne stosowanie
Reusable

Odporność chemiczna
Resistant to chemicals

Łatwość utrzymania
czystości
Hygienic

Stabilność wymiarowa
w zakresie temperatur
-10oC ÷ +60oC
Dimensional stability in
the temperature range
-10oC ÷ +60oC

100% recycling
100% recyclable

Lekkość
Lightness

PŁYTY KOMOROWE KARTONPLAST /TEKPOL - PARAMETRY
TWINWALL SHEETS KARTONPLAST®/TEKPOL® - PARAMETERS

GRAMATURA PŁYT
Basis weight of sheets

®

ODLEGŁOŚĆ
ŻEBEREK

p = 2,7 ÷ 3,2 [mm]

Cell width

GRUBOŚĆ (C)

Density
[g/m2]

p = 4,6 [mm]

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

MIN

250

250

340

400

500

600

750

850

500

600

800

850

900

700

950

MAX

500

600

700

900

850

900

1000 1300 1400

1500 1500

PARAMETRY STANDARDOWE Standard parameters
WYMIARY I TOLERANCJE WYMIAROWE
Dimensions and dimensional tolerances

p = 10,1 [mm]

1,8

Thickness [mm]

GRAMA
-TURA

®

WYMIAR Dimension

Sheet thickness

DŁUGOŚĆ PŁYTY (wzdłuż kanalików) (A)
Sheet length (along channels)

DŁUGOŚĆ ROLKI
Roll length

SZEROKOŚĆ (poprzecznie do kanalików) (B)
width (transverse to channels)

WARTOŚĆ

TOLERANCJA

1,8 ÷ 6
> 6 ÷ 12

± 0,1 [mm]
± 0,2 [mm]

300 ÷ 6 000

± 1,0%

up to 300 000

do 300 000

± 1,0%

400 ÷ 2 400

± 3 [mm]

1500 1900

2400

1350 1800 2200

2500

1%

All dimensions

Difference in length of diagonals

12

Tolerance

Cały zakres wymiarowania

RÓŻNICA DŁUGOŚCI PRZEKĄTNYCH

10

PARAMETRY NIESTANDARDOWE Custom parameters

Value [mm]

GRUBOŚĆ PŁYTY (C)

1200 1200 1300

8

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOMECHANICZNE PŁYT KOMOROWYCH PP DLA OKREŚLONYCH GRUBOŚCI I GRAMATUR:
Physical and mechanical properties of PP hollow sheets for specified thicknesses and basis weights:
GRUBOŚĆ NOMINALNA (C)

2

3

4

5

6

8

10

12

GRAMATURA Basis weight [g/m2]

250

500

750

1 000

1 200

1 650

2 000

2 500

ODPORNOŚĆ NA ZGNIATANIE PŁASKIE

150

220

300

500

600

700

800

1 000

WYTRZYMAŁOŚĆ NA PRZEPUKLENIE

0,5

0,8

0,9

1,0

1,2

1,5

1,8

1,9

Nominal thickness [mm]

Flat crush resistance [kPa], min.
Bursting strength [MPa], min.

PŁYTY DWUKOMOROWE Triplewall sheets

PARAMETR Parameter

MIN

MAX

TOLERANCJA Tolerance

DŁUGOŚĆ Length

600 [mm]

6000 [mm]

± 1%

SZEROKOŚĆ Width

400 [mm]

2100 [mm]

± 3 [mm]

GRUBOŚĆ Thickness

7,0 [mm]

11,0 [mm]

± 0,1 [mm]

GRAMATURA Density

800 [gsm]

3000 [gsm]

± 10% to 1000 [gsm]
± 5% above 1000 [gsm]

ODLEGŁOŚĆ ŻEBEREK Cell width
p=5,3 mm
GRUBOŚĆ Thickness [mm]
GRAMATURA
Density [g/m ]

7

8

10

11

MIN

800

1450

1750

2400

MAX

1500

2500

3000

3000

2
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PŁYTY KOMOROWE KARTONPLAST /TEKPOL - ASORTYMENT
®
®
TWINWALL SHEETS KARTONPLAST /TEKPOL - ASSORTMENT
®

®

Ko l o r y s t a n d a r d o w e w g p a l e t y R A L
Standard colours according to the RAL palette
9016

1023

2003

3020

5015

5017

6032

7024

7040

7046

9004

Płyty PP KARTONPLAST®/TEKPOL® dostępne są w standardowych kolorach wg palety RAL,
inne kolory oraz wymiary dostępne na żądanie Klienta.
Rodzaje płyt:
n Płyty do nadruku cyfrowego, fleksograficznego, sitodruku (obróbka koronowa)
n Płyty uniepalnione FR
n Płyty antykorozyjne VCI
3
5
n Płyty prądoprzewodnie ESD o oporności powierzchniowej 10 -10 Ω
6
9
n płyty rozpraszające o oporności powierzchniowej 10 -10 Ω
n Płyty odporne na działanie UV
n Płyty antystatyczne AS
n Płyty transparentne - płyty dekoracyjne o podwyższonej przezroczystości
n Płyty laminowane folią, włókniną lub pianką
n Płyty trójwarstwowe koekstrudowane
Możliwości obróbki płyt:
n Wykrawanie
n Klejenie
n Zatapianie kanalików
n Zgrzewanie ultradźwiękowe
n Zgrzewanie gorącym powietrzem
n Bigowanie
n Szycie
PP sheets KARTONPLAST®/TEKPOL® are available in standard RAL colours, other colours
and sizes available at the Customer’s request.
Types of sheets:
n Digital, flexographic, screen printing (corona treatment) sheets
n Flame retardant FR sheets
n Anti-corrosion VCI sheets
3
5
n Conductive ESD sheets having a surface resistivity of 10 -10 Ω
6
9
n Dissipative sheets having a surface resistivity of 10 -10 Ω
n UV resistant sheets
n Antistatic sheets AS
n Transparent sheets - decorative boards with increased transparency
n Sheets laminated with a film, textile or foam
n Three layer coextruded sheets
Sheet processing capabilities:
n Die cutting
n Gluing
n Sealing edges
n Ultrasonic welding
n Hot air welding
n Creasing/Bending
n Sewing

10

9022

Opakowania z płyt komorowych
KARTONPLAST®/TEKPOL®
Packaging made of twinwall sheets
KARTONPLAST®/TEKPOL®
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OPAKOWANIA Z PŁYT KOMOROWYCH
PACKAGING MADE OF TWINWALL SHEETS

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, elektrotechniczny i elektroniczny (E&E) – opakowania ze specjalnymi wkładami tekstylnymi,
separatorami, kratownicami, wykonane z płyt
zgodnych z normami ESD (antyelektrostatyczne), zapewniające bezpieczne
magazynowanie i transport produktów
Przemysł metalowy – opakowania zapobiegające 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
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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

13
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OPAKOWANIA Z PŁYT KOMOROWYCH - AKCESORIA
PACKAGING MADE OF TWINWALL SHEETS - ACCESSORIES

Akcesoria do produkcji opakowań:
n
n
n
n
n
n
n

Profile i ramki wzmacniające
Uchwyty
Narożniki
Kątowniki
Kratownice
Wkłady tekstylne
Wkłady z pianki PE

Accessories for production of packaging:
n
n
n
n
n
n
n
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Reinforcing profiles and frames
Handles
Corners
Angles
Dividers
Textile inserts
PE foam inserts

Przekładki transportowe GEKOPLAST®
GEKOPLAST® Layer pads

www.gekoplast.pl

PRZEKŁADKI TRANSPORTOWE GEKOPLAST®
®
GEKOPLAST LAYER PADS

Przekładki transportowe GEKOPLAST® (Layer Pad) wykonane z wysokiej jakości
płyt komorowych PP KARTONPLAST®, stosowane są jako warstwy rozdzielające
poszczególne poziomy sztaplowanych produktów, takich jak butelki, słoiki i puszki;
Przekładki GEKOPLAST® efektywnie przyczyniają się do obniżenia kosztów
transportu, ponieważ można ich używać wielokrotnie i utrzymywać w czystości
poprzez mycie w wysokiej temperaturze;
Właściwości produktu:
n Zaokrąglone rogi
n Zatapiane rogi i krawędzie
n Higieniczność
n Płaska, antypoślizgowa powierzchnia
Charakterystyka produktu:
Materiał:
Polipropylen (wytłaczany, antystatyczny)
Wymiary:
1200 x 1000 mm
1200 x 800 mm
Grubość:
3,5 mm
Gęstość materiału:
900 ÷ 1200 g/m2
Kolor:
zgodny z wymaganiami Klienta
Struktura materiału: płyty komorowe
Nadruk:
zgodnie z życzeniem Klienta

GEKOPLAST® layer pads are made from high quality polypropylene twinwall sheets
KARTONPLAST® and used as divider layers of stacked products such as bottles, jars
and cans; GEKOPLAST® layer pads effectively contribute to the reduction of
transport costs as they are reusable and washable at a high temperature;
Product features:
n Rounded corners
n Sealed corners and edges
n Hygienic qualities
n Flat, non-slip surface
Product properties:
Material:
Polypropylene (extruded, anti-static)
Dimensions:
1200 x 1000 mm
1200 x 800 mm
Thickness:
3.5 mm
Material density:
900 ÷ 1200 g/m2
Colour:
according to Customer's requirements
Material structure:
twinwall sheets
Printing:
according to the Customer's request
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Wytrzymałość
mechaniczna
Mechanical strength

Wodoodporność
Water resistant

Łatwość nadruku
Easy printing

Wielokrotne stosowanie
Reusable

Odporność chemiczna
Resistant to chemicals

Łatwość utrzymania
czystości
Hygienic

Stabilność wymiarowa
w zakresie temperatur
-10oC ÷ +60oC
Dimensional stability in
the temperature range
-10oC ÷ +60oC

100% recycling
100% recyclable

Lekkość
Lightness

Pozostałe wyroby
z płyt komorowych
Other products
made of twinwall PP sheets
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POZOSTAŁE WYROBY Z PŁYT KOMOROWYCH
OTHER PRODUCTS MADE OF TWINWALL PP SHEETS

Doskonałe własności płyt KARTONPLAST®/TEKPOL®
sprzyjają stosowaniu ich w szerokim zakresie,
w wielu sektorach:
n Produkcja sprzętu AGD - osłony urządzeń

(chłodziarki, zmywarki)
- tymczasowe warstwy
ochronne podłóg zabezpieczające przed
spadającym gruzem, tynkiem, farbą itp.,
osłony schodów, kolumn, obudowy,
zadaszenia, ścianki działowe, membrany
hydroizolacyjne
Leśnictwo, rolnictwo - osłonki na drzewa
i rośliny, tablice do oznaczania upraw
roślinnych
Hutnictwo szkła, stali i aluminium - przekładki
transportowe, osłony rur, narożniki ochronne
brzegów roli stalowych
Meblarstwo - elementy mebli , płyty PP
transparentne (zamiast szyb szklanych)
Produkcja kolektorów słonecznych
Reklama (wewnętrzna i zewnętrzna) - tablice
informacyjne, plakaty wyborcze,
ekspozytory, standy reklamowe

n Budownictwo

n

n

n
n
n

Excellent properties of KARTONPLAST®/TEKPOL®
sheets encourage their use in a wide range of
applications in many sectors:
n Production of household appliances - covers of

n

n
n

n
n
n
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appliances (back walls of refrigerators,
dishwashers)
Construction - temporary protective layers of
flooring ensuring protection against falling
debris, plaster, paint, etc., covers of stairs,
columns, enclosures, roofings, partitions,
waterproofing membranes
Forestry, agriculture - covers for trees and
plants, boards for labelling vegetable crops
Glass, steel and aluminium industry - layer
pads for transport, pipe guards, corner guards
for steel rolls
Furniture - furniture components, transparent
PP sheets (instead of glass panes)
Production of solar collectors
Advertising (indoor and outdoor) information boards, election posters,
displays, advertising stands

Płyty o strukturze plastra miodu
EXALITE®
Honeycomb core PP sheets
EXALITE®

www.gekoplast.pl

PŁYTY O STRUKTURZE PLASTRA MIODU EXALITE®
®
HONEYCOMB CORE PP SHEETS EXALITE

Exalite® to specjalna płyta polipropylenowa z wydrążonym rdzeniem o strukturze plastra miodu.
Płyta Exalite® dzięki strukturze "kanapkowej", z dwiema zewnętrznymi warstwami płyt pełnych
z polipropylenu, jest wyjątkowo silnym i lekkim materiałem. Ta specjalna cecha sprawia, że Exalite®
nadaje się do transportu ciężkich i cennych komponentów sektora motoryzacyjnego.
Specjalna technologia uszczelnień krawędzi zapewnia, że płyty i podkładki Exalite® są łatwe do
czyszczenia, idealne do logistyki zwrotnej.
Kontenery wielokrotnego użytku wykonane z płyt Exalite® nadają się do dowolnej zamkniętej sieci
logistycznej, zapewniając długi okres użytkowania i umożliwiając znaczne obniżenie kosztów.
Płyty Exalite® - charakterystyka:
n Odporność na substancje chemiczne
n Wszechstronność: mogą być łączone ze stalą, aluminium, drewnem i innymi tworzywami

sztucznymi

n Elastyczność produkcji: długość płyty można dostosować do różnych zastosowań, przy zmiennej

szerokości do 1250 mm

n Wyjątkowy stosunek wytrzymałości do masy rdzenia o strukturze plastra miodu + warstwy

zewnętrzne

n Możliwość wykonania powierzchni antypoślizgowej

Rodzaje płyt dostępne na żądanie Klienta:
n
n
n
n

Płyty odporne na działanie UV
Płyty antystatyczne AS
Płyty uniepalnione FR
Płyty do nadruku (obróbka koronowa dwustronna)

Długość płyty (min/max): 500/6000 mm
Szerokość płyty (min/max): zgodnie z życzeniem Klienta /1250 mm
Wykończenie standardowe powierzchni: dwustronnie matowa
Kolory standardowe: biały, szary 835 – RAL 7047; inne kolory dostępne na żądanie Klienta

EXALITE® - RODZAJE
Available options

GRUBOŚĆ RDZENIA
Core thickness [mm]

GRUBOŚĆ OKŁADZIN
Skin thickness [mm]

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA
Total thickness [mm]

GRAMATURA CAŁKOWITA
Total grammage [g/m2]

0,4

10,8

1750

0,6

11,2

2150

EXA 10-08

0,8

11,6

2600

EXA 10-10

1,0

12,0

2950

EXA 10-04
EXA 10-06
10
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PŁYTY O STRUKTURZE PLASTRA MIODU EXALITE®
®
HONEYCOMB CORE PP SHEETS EXALITE

Exalite® is a special polypropylene sheet featuring a hollow, honeycomb core.
The triple 'sandwich' structure of the panel is completed by 2 outer layers of solid polypropylene sheets.
The result is a remarkably strong and lightweight material. This special feature makes it suitable for
transporting heavy and valuable components for the automotive sector.
The technology of edges sealing makes Exalite® sheets and layer pads easy to clean and ideal for reverse
logistics.
Exalite® reusable containers are suitable for any closed logistics network, ensuring long service life and
enabling significant costs reductions.
Exalite® characteristics:
n Resistance to chemical elements
n Versatility: it can be bond with steel, aluminium, wood and other plastics
n Production flexibility: panel length can be adapted for fitting in different applications,

with a variable width up to 1250 mm

n Exceptional strength/weight ratio of the honeycomb core + outer layers
n Anti-slip surface available on demand

Types of sheets available on customer request:
n
n
n
n

UV resistant sheets
Antistatic sheets AS
Flame retardant sheets
Sheets for printing with corona treatment

Sheet length (min/max): 500/6000 mm
Sheet width (min/max): upon customer request/1250 mm
Standard finish: Matt/Matt
Standard colours: White, Grey 835 – RAL 7047; other colours available upon request
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Płyty pełne
Solid sheets
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PŁYTY PEŁNE
SOLID SHEETS

Płyty pełne wykonane z tworzyw sztucznych stosowane są jako materiał konstrukcyjny, łatwo poddają się
obróbce mechanicznej i termicznej. W ofercie posiadamy płyty wykonane z ABS, HIPS, LDPE, HDPE, PP-C,
PP-H, PP-F, PE-F, ABS/TPU, HDPE/TPE. Posiadamy możliwość termoformowania płyt ABS i HDPE. Skrajne
rozmiary produktów termoformowanych: min. 750 x 410 [mm]; max. 2450 x 1450 [mm].
Rodzaje płyt:
n płyty o powierzchni gładkiej lub jednostronnie moletowane („skórka pomarańczy", „piasek" lub „drobny
n
n
n
n
n
n
n
n

piasek")
płyty antystatyczne AS
płyty odporne na działanie UV
płyty uniepalnione FR
płyty przeznaczone do nadruku z obróbką koronową
płyty jednowarstwowe, dwuwarstwowe lub trzywarstwowe
płyty zabezpieczone jednostronnie lub dwustronnie folią ochronną
płyty z taśmami oznacznikowymi
płyty w kolorach zgodnych z RAL, PANTONE lub uzgodnionym wzorcem
ASORTYMENT
Product range

Type of
sheets

ABS

ABS/TPU

HIPS

PP-C
PP-H

LDPE

HDPE: PE-80,
PE-100,
PE-300

SUROWIEC

AcrylonitrileButadieneStyrene

AcrylonitrileButadieneStyrene/Thermo
-plastic
Polyurethane

High Impact
Polystyrene

Polypropylene
- copolymere,
Polypropylene
-homopolymer

Low Density
Polyethylene

High Density
Polyethylene

TYP PŁYT

Raw
material

HDPE/TPPE

PP-F
PE-F

Foamed
High Density
Polyethylene/ polypropylene
Foamed
Thermoplastic
polyethylene
Elastomer

WYMIARY PŁYT PEŁNYCH
Sheet sizes

PARAMETR
Parameter

PP-C, PP-H, LDPE, PE-80,
PE-100, PE-300

HIPS, ABS,
ABS/TPU

Tolerancja

DŁUGOŚĆ Length

500 ÷ 7000 [mm]

500 ÷ 6000 [mm]

±1%

SZEROKOŚĆ Width

400 ÷ 2000 [mm]

400 ÷ 2000 [mm]

±1%

GRUBOŚĆ Thickness

1,0 ÷ 30,0 [mm]

0,8 ÷ 8,0 [mm]

± 0,1 [mm]

Tolerance

Solid sheets made of plastic are used as construction material and are suitable for mechanical and thermal
treatment. We offer sheets made of ABS, HIPS, LDPE, HDPE, PP-C, PP-H, PP-F, PE-F, ABS/TPU and HDPE/TPE.
We have the possibility of thermoforming ABS and HDPE sheets.The range sizes of thermoformed products:
min. 750 x 410 [mm]; max. 2450 x 1450 [mm].
Types of sheets:
n
n
n
n
n
n
n
n
n

both sides smooth sheets or one-sided embossed sheets („orange skin", „sand" or "slight sand" pattern)
antistatic sheets AS
UV stabilized sheets
flame retardant sheets
sheets for printing with corona treatment
1-layered, 2-layered or 3-layered sheets
sheets secured with protective film on one or both sides
sheets with marking tapes
sheets in colours compatible with RAL, PANTONE or agreed standard
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PŁYTY PEŁNE - EPLAK®
®
SOLID SHEETS - EPLAK

Płyty polipropylenowe EPLAK®
Płyty EPLAK® wykonane są z litego polipropylenu (PP). Dzięki swoim
właściwościom, EPLAK® jest doskonałą alternatywą dla materiałów
używanych tradycyjnie do zastosowań związanych z grafiką
i komunikacją wizualną, a także do pakowania artykułów papierniczych
i napojów. Gładka powierzchnia EPLAKu® doskonale nadaje się do
druku w wysokiej rozdzielczości (offset, offset UV, sitodruk).
Elastyczność i wytrzymałość płyt EPLAK® sprawia, że jest idealnym tworzywem do produkcji
ekskluzywnych opakowań. EPLAK® nadaje się do sztancowania, spawania i klejenia. Nadaje się do
wielokrotnego użytku i podlega całkowitemu recyklingowi w trakcie całego cyklu życia, przez co spełnia
wymagania środowiskowe, pomagając zmniejszyć emisję CO2.
Rodzaje płyt EPLAK :
n Sandy: matowe wykończenie, idealne do szerokiej gamy zastosowań, takich jak opakowania
produktów luksusowych i kosmetyków, a także do oświetlenia designerskiego;
n Glossy: błyszczące - lustrzane wykończenie, idealne do materiałów reklamowych i przezroczystych
wieczek/przykrywek;
n Eplakart - najcieńsza płyta w asortymencie, optymalna dla długotrwałych materiałów
reklamowych, materiałów biurowych, broszur i marketingu w ogrodnictwie/szkółce;
®

Płyty EPLAK® dostępne są zarówno w arkuszach ciętych na wymiar, jak i w rolkach.

Polypropylene Sheets EPLAK®
EPLAK® is a solid polypropylene (PP) sheet. It is an excellent alternative to those materials traditionally
used for the graphics and visual communication applications, as well as in stationery and beverage
packaging. Its even and smooth surface makes it perfect for high definition printing (offset, UV offset,
screen printing).
The flexibility and strength of EPLAK® makes it ideal material for manufacture of packaging, advertising
and high-end boxes. EPLAK® is suitable for stamping, welding and gluing. It is reusable and fully
recyclable over the entire life cycle, thus meeting environmental requirements, helping to reduce CO2
emissions.
Types of sheets:
n Sandy: matt finish, ideal for a wide range of applications like packaging for luxury products and
cosmetics, as well as design lighting.
n Glossy: a shiny - mirror finish, perfect for advertising materials and boxes see-through lids.
n Eplakart – the thinnest sheet of the range, optimal for long lasting advertising materials,
stationery, brochures and marketing in the horticultural/nursery.
EPLAK® is available both in cut-to-size sheets as well as in reels.
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PŁYTY PEŁNE - ZASTOSOWANIE
SOLID SHEETS - APPLICATION

Pr ze m y s ł Ma s zyn owy , E le k tr on i c zn y
i Elektro-techniczny - osłony maszyn i urządzeń
produkcyjnych, obudowy urządzeń elektrycznych
i elektronicznych
Motoryzacja - elementy wnętrz samochodowych
i kabin pojazdów, zderzaki, nadkola
Budownictwo - wykładziny basenów, małe
oczyszczalnie ścieków, kompostowniki, sufity
i ściany, ekrany akustyczne, wystroje wnętrz
biurowych i mieszkalnych
Instalacje sanitarne - zbiorniki na wodę, ciągi
wentylacyjne, osadniki do oczyszczalni ścieków,
zbiorniki na chemikalia,
Wyposażenie łazienek - kabiny prysznicowe,
brodziki, wanny
AGD i RTV - obudowy urządzeń AGD (lodówki,
lady chłodnicze), przedmioty gospodarstwa
domowego, konstrukcje nośne lodówek
i zamrażarek, korpusy telewizorów, komputerów
itp.
Przemysł opakowaniowy - pojemniki, walizki
narzędziowe, palety transportowe, sztywne
opakowania jednostkowe
Meblarstwo – szafki, stoliki, wkłady do szuflad
Reklama - gadżety, stojaki, standy POS, reklamy
planszowe, zabudowa stoisk, ścianki wystawowe,
kasetony podświetlane, litery przestrzenne
(indoor i outdoor)
Medycyna - pojemniki do przechowywania krwi,
drobny sprzęt medyczny, pojemniki do sterylizacji
wrzątkiem, obudowy aparatury medycznej
Przemysł zabawkarski - zabawki, wyroby
galanteryjne
Place zabaw - wyposażenie placów zabaw huśtawki, zjeżdżalnie i inne zabawki ogrodowe
Pozostałe - wanny galwaniczne, silosy do
materiałów sypkich, skrzynki na narzędzia,
pojemniki na odpady itp.
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PŁYTY PEŁNE - ZASTOSOWANIE
SOLID SHEETS - APPLICATION

Machinery, electronic and electrical
engineering industry - guards of machinery and
production equipment, enclosures of electrical
and electronic equipment
Automotive - components of automotive interior
and vehicle cabs, bumpers, wheel arches
Construction - swimming pool liners, small
sewage treatment plants, composters, ceilings
and walls, acoustic screens, interior designs for
office and living areas
Sanitary installations - water tanks, ventilation
ducts, settling tanks for sewage treatment plants,
tanks for chemicals
Bathroom fittings and fixtures - shower
enclosures, shower trays, bathtubs
Household appliances and electronics enclosures of household appliances (refrigerators,
refrigerated counters), household objects, loadbearing structures of refrigerators and freezers,
bodies of televisions, computers, etc.
Packaging industry - containers, toolboxes,
transport pallets, rigid individual packaging
Furniture - cabinets, tables, inserts for drawer
Advertising - gadgets, racks, POS stands, board
adverts, construction of stands, exhibition walls,
illuminated panels, dimensional letters (indoor
and outdoor)
Medicine - blood storage containers, small
medical devices, containers for sterilization with
boiling water, enclosures of medical equipment
Toy industry - toys, accessories
Playgrounds - playground equipment - swings,
slides and other garden toys
Other - galvanic baths, silos for bulk materials,
tool boxes, waste containers, etc.
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Wyroby z tworzyw sztucznych
dla przemysłu
Plastic products
for the industry
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WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA PRZEMYSŁU - PALETY
PLASTIC PRODUCTS FOR THE INDUSTRY - PALLETS

PALETY PLASTIKOWE

PLASTIC PALLETS

Palety plastikowe są obecnie kluczowym
elementem w logistyce. Higieniczne i biologicznie
obojętne plastikowe palety są odporne na pleśnie,
grzyby czy bakterie. Nie wymagają fumigacji,
stanowią korzystną alternatywę dla drewnianych
palet. Ponadto są łatwe do mycia.
Palety plastikowe są bezpieczne w obsłudze.
Osobom posługującym się nimi nie grozi ryzyko
zranienia się występujące w przypadku
posługiwania się zużytymi paletami drewnianymi,
ponieważ nie pylą, nie odłamują się od nich włókna
i drzazgi. Palety plastikowe są prawie 20 razy
trwalsze niż tradycyjne drewniane palety, ich
wymiary i kształt nie ulegają zmianie wraz
z upływem czasu.

Plastic pallets are now a key element in logistics.
Hygienic and biologically inert plastic pallets are
resistant to molds, fungi and bacteria. They do not
require fumigation, they are a beneficial
alternative to wooden pallets. In addition, they are
easy to wash.
Plastic pallets are safe to use. People using them
are not at risk of injury when using used wooden
pallets, because they do not dust, they do not
break off fibers and splinters. Plastic pallets are
almost 20 times more durable than traditional
wooden pallets, their dimensions and shape do not
change over time.

DOSTĘPNE TYPY PALET PLASTIKOWYCH:

Available types of plastic pallets:

Pallet Phyl Euro

1200 x 800 [mm]

Paleta w rozmiarze euro – idealna do obsługi
i przechowywania we wszystkich przemysłowych
zastosowaniach logistycznych.

Pallet Phyl 3 Runners

1200 x 1000 [mm]

Palety do stosowania w logistyce przemysłowej.
Wyposażone w 3 prowadnice (Pallet Phyl 3 Runners) lub
5 prowadnic (Pallet Phyl 5 Runners) są wytrzymałe
i wytrzymują silne obciążenia skręcające, a także
obciążenia ściskające. Idealne dla przemysłu
spożywczego i napojowego razem z przekładkami
transportowymi layer pad.
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Phyl pallet euro size is perfect to facilitate handling and
storage operations in all industrial logistics applications.

Pallet Phyl 5 Runners

1200 x 1000 [mm]

Pallets for use in industrial logistics. Equipped with 3
runners (Pallet Phyl 3 Runners) or 5 runners (Pallet Phyl
5 Runners), they are sturdy and withstand strong
twisting loads as well as compression loads. Ideal for
food & beverage business, together with our layer pads.

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA PRZEMYSŁU - PALETY
PLASTIC PRODUCTS FOR THE INDUSTRY - PALLETS

Pallet Display DY6040 600 x 400 mm

Paleta do transportu i ekspozycji produktów
w miejscu sprzedaży

The small size pallet ideal for transporting and
displaying products directly at the point of sale

Pallet "Düsseldorf" DY6080 600 x 800 mm

Wtrzymała paleta kompaktowa, przeznaczona do
magazynu
Pallet SL1208

1200 x 800 [mm]

Palety SL to idealne rozwiązanie do bezpiecznego
transportowania ładunków w obrębie jednego centrum
dystrybucyjnego.

Pallet ST1208

1200 x 800 [mm]

Lekkie, wytrzymałe i łatwe w czyszczeniu palety
gniazdowe, funkcjonalne rozwiązanie do bezpiecznego
transportu i przechowywania produktów

Compact and robust pallet, ideal for a neat and
clean warehouse storage
Pallet SL1210

1200 x 1000 [mm]

Pallets SL - the ideal solution to safely transport product
loads within a single distribution centre.

Pallet ST1210

1200 x 1000 [mm]

Sturdy and easy to clean nestable pallet is a functional
solution to safely transport and storage products
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WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA PRZEMYSŁU – NADSTAWKI PALETOWE
PLASTIC PRODUCTS FOR THE INDUSTRY – BOX PALLET SYSTEMS

NADSTAWKI PALETOWE Collapsible pallet systems
Box Mec BM0806
Box Mec BM1208
Box Mec BM1210

800 x 600 x 1010 [mm]
1200 x 800 x 1010 [mm]
1200 x 1000 x 1010 [mm]

Składane, modułowe systemy nadstawek
paletowych, idealne do optymalizacji przestrzeni.
Wypełnione załadunkiem układają się bezpiecznie,
a opróżnione, w drodze powrotnej lub podczas
magazynowania, pozwalają na znaczną
oszczędność miejsca. System nadstawek
paletowych zapewnia doskonały dostęp do
wnętrza: nadstawki można składać bez ich
usuwania z palety, co pozwala na szybsze
ładowanie i lepszą ergonomię (i bezpieczeństwo!)
Dla operatorów.
Nadstawki Box Mec BM to inteligentne
i innowacyjne pojemniki do ochrony i transportu
części i komponentów, głównie do zastosowań
przemysłowych i motoryzacyjnych.
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The collapsible and modular box pallet system is
ideal to optimise space: because when full, it
stacks securely and when empty for return trips
or for warehouse storage it allows a considerable
space saving. The collar system gives an excellent
interior access: the collars can fold without being
removed, allowing faster loading and better
ergonomics (and safety!) for the operators.
The Box Mec BM systems are smart and innovative
containers to protect and transport parts and
components mainly for industrial and automotive
applications.

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA PRZEMYSŁU – NADSTAWKI PALETOWE
PLASTIC PRODUCTS FOR THE INDUSTRY – BOX PALLET SYSTEMS

Phylcon Box Pallet

1200 x 800 x 850÷1380 [mm]

Składane pojemniki Phylcon – lekkie, trwałe
i wytrzymałe rozwiązanie logistyczne. Obwoluta
palety wykonana jest dwukomorowych płyt
polipropylenowych. Łatwy w użyciu mechanizm
blokujący zapewnia bezpieczne połącznie
obwoluty z paletą i pokrywą.

Phylcon Light Box Pallet

Collapsible containers Phylcon - lightweight,
durable and sturdy logistics solution. Pallet and lid
are strong yet lightweight, the collapsible sleeve
made of a triple wall corrugated plastic with sealed
edges provides efficient protection. An easy
locking mechanism secures the sleeve to pallet
and lid. The sleeve can be flat pack, saving up to
77% volumes. The pallet component is nestable.

1200 x 1000 x 900÷1380 [mm]

Składane pojemniki Phylcon Lite stanowią
ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnej palety
Phylcon i przeznaczone są do lekkich zastosowań.
Paleta i pokrywa są lekkie i wytrzymałe,
a obwoluta palety wykonana jest dwukomorowych
płyt polipropylenowych z zatapianymi
krawędziami. Łatwy w użyciu mechanizm
blokujący zapewnia bezpieczne połącznie
obwoluty z paletą i pokrywą.

Phylcon Lite containers are collapsible and are a
cost-effective alternative to traditional Phylcon
box pallet for light duty applications. Pallet and lid
are strong yet lightweight, the collapsible sleeve
made of a triple wall corrugated plastic with sealed
edges provides efficient protection. An easy
locking mechanism secures the sleeve to pallet
and lid.
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Wyroby rynkowe
z tworzyw sztucznych
Market-based
plastic products
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RYNKOWE WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
MARKET-BASED PLASTIC PRODUCTS

Oferujemy szeroką gamę wyrobów wykonanych
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do
przechowywania i transportu artykułów
spożywczych i przemysłowych:
n
n
n
n
n
n
n

Beczki - pojemności: 55l, 80l, 110l i 120l
Bańki – pojemności: 30l i 55l
Pojemniki ażurowe
Skrzynki rybackie
Skrzynki mleczarskie
Skrzynki uniwersalne
Skrzynki magazynowe

Wszystkie wyroby spełniają wymagania polskie
i unijne w zakresie dopuszczenia do kontaktu
z żywnością oraz w zakresie kryteriów
zawartości metali ciężkich.

We offer a wide range of plastic products for
storage and transport of food and industrial
goods:
n
n
n
n
n
n
n

Barrels - capacities: 55l, 80l, 110l and 120l
Cans - capacity: 30l and 55l
Openwork containers
Fish boxes
Dairy boxes
Universal boxes
Warehouse boxes

All the products meet Polish and European Union
requirements within the scope of admittance for
contact with food and criteria for heavy metal
content
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GEKOPLAST S.A.

ul. Krasickiego 13
42-693 Krupski Młyn
tel. +48 32 888 56 01
fax +48 32 888 56 02
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