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Skrzynie ze sklejki lub płyty wiórowej

SKU 39300S

Skrzynia ze sklejki, czyli inaczej sprasowanych drewnianych fornirów
jest wyjątkowo mocna. Sklejka ma najwyższą wytrzymałość
mechaniczną wśród płyt budowlanych produkowanych z drewna. Na
krawędziach skrzyni z płyty wiórowej stosowane są listwy z drewna
struganego. Ze względu na swoją niższą wagę skrzynie ze sklejki
idealnie sprawdzają się w transporcie lotniczym oraz przy
przechowywaniu rozmaitych towarów.

DANE TECHNICZNE

Materiał Drewno

Status Nowy

Ściany boczne Pełne

Dno Pełne

Długość zewn.
Według projektu lub specyfikacji
Klienta

Szerokość zewn.
Według projektu lub specyfikacji
Klienta

Wyskokość zewn.
Według projektu lub specyfikacji
Klienta

Rodzaj Skrzynie pełne, Skrzynie ze sklejki

Produkt nowy

OPIS PRODUKTU

POWIĄZANE USŁUGI

PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ
Szukasz indywidualnego
opakowania? Podobny produkt
możemy zaprojektować specjalnie
dla Ciebie. Skontaktuj się z nami.

NAPRAWA I KONSERWACJA
Ten produkt możemy naprawić lub
poddać konserwacji. Zapytaj o
szczegóły.
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Skrzynie ze sklejki lub płyty wiórowej

Skrzynie ze sklejki to bardzo często stosowany produkt jako
odpowiednie opakowanie dla cennych produktów transportowanych
drogą morską lub lotniczą. Popularność sklejki czy też płyty wiórowej
jako materiału wykorzystywanego w produkcji skrzyń wynika z
konstrukcji tego materiału. Sklejka to jeden z najmocniejszych
produktów drewnopochodnych ma również najwyższą wytrzymałość
mechaniczną wśród płyt budowlanych produkowanych z drewna.

Skrzynie ze sklejki lub płyty wiórowej podobnie jak skrzynie z płyty
OSB nie wchłaniają wilgoci dlatego świetnie się sprawdzają w
transporcie lotniczym i morskim.

Główne zalety skrzyń ze sklejki

Zazwyczaj stosowane razem z listwami drewnianymi są
dodatkowo wzmocnione
Wysoka jakość i trwałość sklejki użytej do konstrukcji skrzyni
Możliwość wielokrotnego użycia
Lekkość skrzyni zmniejsza koszty transportu
Wykonywana według projekt dostosowanego do indywidualnych
potrzeb

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/skrzynie-ze-sklejki-lub-plyty-wiorowej-39300S
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