Papírové voštiny

Výhody:
- vysoká pevnost v tlaku v poměru k objemové hmotnosti
- jeden z nejlevnějších výplňových materiálů
- až 20 x lehčí než dřevo
- šetrná k životnímu prostředí
- snadná manipulace
- plně recyklovatelná

voštinový koberec

Použití:
Papírové voštiny se používají jako výplně do dveří, nábytku,
stěnových příček, školních a kancelářských tabulí. Ve stavebnictví
se používají jako forma pro voštinový zásyp, jako výplně pro
stavební dílce, stěny, ztracené bednění atd.
Papírové voštiny lze použít jako výplň v kombinaci s různými
plášťovými materiály (dřevo, kov, plast).
Jsou vhodným jádrovým materiálem pro výrobu sendvičových
konstrukčních prvků v automobilovém a leteckém sektoru.
Je možné použít roztaženou voštinu jako dělící mřížku pro
prokládání drobných výrobků v celkovém balení např. potravin,
keramiky, skla atd.

MELECKY® a.s.
Papírová voština
Voština je lehký výplňový materiál s šestibokou strukturou, která ji
zajišťuje výborné pevnostní vlastnosti. Papírové voštiny jsou
vhodné jako jádrový materiál pro sendvičové konstrukce. Jsou
dodávány v kusech nebo v nekonečných pásech, drážkované
a nedrážkované. Lze je zpracovávat ručně nebo strojně.
Papírová voština se přepravuje a skladuje v neexpandovaném
stavu, minimalizuje tak přepravní a skladovací náklady v porovnání
s ostatními výplňovými materiály. Její kvalita je prověřena více jak
30-ti letou výrobou v ČR.

užití voštiny

užití voštiny v nábytku

Technické parametry:
Velikost oka (o):
10, 13, 15, 21, 25, 30, 40 mm
Výška (v):
10 mm - 50 mm
Šíře (š):
do 1300 mm v neexpandovaném stavu
Délka (d):
neomezená
Provedení:
voštinové přířezy /v ks/
o
voštinové koberce /v m2/
Drážkování:
drážkované / nedrážkované
Tolerance výšky:
± 0,3 mm
Vzpěrová pevnost: 40 000 kg/m2
Materiál:
recyklovaný papír,
karton 120-200 g/m2
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Fixboard®- desky, pásy

Fixboard ® - desky, pásy

MELECKY® a.s.
Fixboard®
Fixboard® je lehký fixační a obalový materiál, jehož základem je
papírová voština.
Konstrukce voštiny a odpovídající krycí vrstvy tvoří základ pro
lehkou, ale mimořádně pevnou desku, pás nebo ochranný roh. Pro
svou vysokou pevnost v tlaku až 40 t/m2 je vyhledávaným
materiálem zejména k uspokojení náročných požadavků na
zabalení a fixaci objemných, hmotných nebo křehkých produktů,
jako jsou strojní součástky, motory, elektronika, elektrospotřebiče,
sklo a jiné. Fixboard® výrobky vyrovnávají nerovnosti, absorbují
nárazy a tím zabraňují poškození výrobku. Lze je použít
opakovaně. Fixboard® výrobky se vyrábějí v různých rozměrech,
tvarech, odpovídající tloušťce a parametrech dle požadavků
zákazníka např. prokládací a krycí desky, ochranné rohy, pásy,
výseky nebo jejich kombinace.
Výhody:
- vysoká pevnost v tlaku (až 40 t/m2)
- cenově velmi výhodný
- o tloušťce až 100 mm
- šetrný k životnímu prostředí
- bezpečná a snadná manipulace
- pohlcuje hluk a vibrační energii
- lehký, pevný
- absorbuje nárazy
- plně recyklovatelný
- standardní i individuální rozměry
- snadná a levná likvidace
- plně recyklovatelný
Provedení:
- Fixboard® - desky, pásy
- Fixboard® - rohy
- Fixboard® - výseky
- Fixboard® - kombinace

Fixboard® výrobky v provedení prokládací nebo krycí desky jsou
ekonomickým a ekologickým řešením stability a ochrany
stohovatelného zboží. Kryjí nerovnosti přepravovaného produktu
a snižují tak riziko jeho poškození při přepravě. Užívají se také jako
přepravní montážní podlahy pro stoje a zařízení. V pásech pak
jako ochrana pro tabulové sklo, dveře, nábytek apod. Desky lze
použít jako jádro pro stěnové příčky, paravány, vystavovací a psací
tabule a výplň a fixaci výrobků ve vnitřním balení.
Jsou adekvátní ekonomickou náhradou za obaly vyrobené
z primárních zdrojů jako jsou dřevěné desky, rámy, nebo obtížně
recyklovatelné materiály typů polystyrenů, plastů atd. Tyto desky
s vysokou nosností jsou vhodné i pro automatické paletizační
stroje.

Prokládaní a krytí
zboží na paletách

vnitřní fixace
výrobku

prokládání
tabulového skla

Fixboard®- rohy, výseky, kombinace

Fixboard ® - ochranné rohy
Fixboardy ® v provedení ochrané rohy jsou ekologickou náhradou
za materiály polystyrénového a molitanového typu. Fixboard ® rohy absorbují při přepravě a manipulaci vzniklou vibrační energii,
nárazy a bezpečně fixují výrobek v jeho balení.

Fixboard® - kombinace
Kombinací různých Fixboard® typů nabízíme Vašemu produktu
kompletní balení umožňující bezpečnou manipulaci a přepravu
k Vašemu spokojenému zákazníkovi.
Osvědčují se zejména při vnitřní fixaci elektroniky, elektrospotřebičů (např. televizorů, počítačů apod.). Dosahují vynikajících
výsledků v pádových zkouškách fixovaného zboží v obalu. Jsou
šetrné k životnímu prostředí a plně recyklovatelné.

Fixboard ® - výseky
Tyto lehké a pevné Fixboard® - desky opatřeny děrováním jsou
používány pro účely dopravního balení textilních a technických
cívek na nitě, strojů, součástek apod.

ochranná fixace výrobku

Fixboard®- palety

Typ N1

Typ N2

MELECKY ® a.s.
Fixboard ® - palety
Základním konstrukčním prvkem této palety je Fixboard ®- deska, jejíž jádrem je
papírová voština. Dosahuje tak při své velmi nízké hmotnosti vysoké pevnosti
a nosnosti.
Fixboard®- palety jsou vyráběny z papírů a kartonů a představují ekonomickou
a ekologickou alternativu k jednorázovým dřevěným a plastovým paletám. Jsou
plně recyklovatelné. Minimalizují riziko přenosu nákazy, hub, škůdců z přepravních
palet.

použití
Fixboard® palet

Typ P

Typ N

Mohou být stejně jako ostatní přepravní
obaly nosičem Vašeho loga. Díky extrémně
nízké hmotnosti jsou používány tam, kde je
důležitá nízká hmotnost přepravního obalu
např. v letecké dopravě. Jsou vhodné pro
balení a přepravu potravin, papírových
archů, drogistického zboží, různých náhradních dílů apod. Hladké rohy, absence
hřebíků a třísek zaručuje bezpečnou a snadnou manipulaci. Tvar a rozměry palety lze
přizpůsobit tvaru a vlastnostem přepravovaného produktu. Díky nízké hmotnosti
a cenové výhodnosti nacházejí uplatnění ve
většině průmyslových oborů.

Typ P - zabalené pásy

Typ D

Typ D1

Výhody:
- velmi nízká hmotnost palet
(Paleta 80 x 120 cm: od 2,5 kg)
- cenově velmi výhodné
- bezpečná a snadná manipulace
- neobsahují třísky a hřebíky
- vhodné pro export do USA, západní Evropy
- standardní i individuální rozměry
- hladké rohy

- absence škůdců
- nosnost až 2 tuny
- možnost potisku
- plně recyklovatelné
- snadná a levná likvidace
- nižší přepravní náklady
- možnost manipulace v autom. paletizérech

typy palet

Typ D2

O společnosti

BRUNTÁL

OPAVA

OSTRAVA
VÍTKOV

FULNEK

ŠTERNBERK

O společnosti
Akciová společnost MELECKY ® a.s. působí v papírenském průmyslu
v oblasti zpracování papíru. Specializuje se ve výrobě ekologických
výplňových, fixačních a obalových materiálů a Fixboard ® - palet.
Nabízí svým zákazníkům pružnost, vstřícnost a profesionalitu při řešení
potřeby balení, fixace a ochrany produktů při jejich manipulaci a přepravě.
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Čermenská 910
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tel.: +420 / 556 300 578
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GSM: +420 606 633 806
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http://www.melecky.eu
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