
  

 

 

 

H      NEYCOMB 
(пчелна пита) 

Здравина, устойчивост и лекота в една „клетка“. Създадено от природата! 

 

o Какво е HONEYCOMB? 

HONEYCOMB (пчелна пита), е 100% рециклируем хартиен продукт, създаден като 
универсално решение за защита, съхранение, уплътнение на Вашата продукция при 
транспортиране и необходимост от стабилност при високи натоварвания. 

 

o Защо HONEYCOMB? 

Благодарение на шестоъгълната клетъчната структура и равномерното 
разпределение на отделните сегменти, HONEYCOMB Ви осигурява изключителна 
здравина и издръжливост при приложена висока сила на натиск. Опаковъчните 
решения са комбинация от различни компоненти на HONEYCOMB (профили, палетни 
елементи и др.). Всеки транспортиран продукт се нуждае от подходяща защита по 
време на доставка, обработка и съхранение. Идеалното решение е да се минимизират 
материалите, като се изберат точните компоненти, необходими за всяко приложение. 
Стабилизация, якост, защита и равномерно разпределение на теглото може да се 
постигне по практичен и рентабилен начин от 100% рециклируема хартия. 

o Приложения с HONEYCOMB 

 Персонализирана външна опаковка; 
 Продуктов делител; 
 Празен пълнител; 
 Омекотяващ материал; 
 Защитен край; 
 Разпределител на тегло; 
 Основа за опаковка от велпале; 
 Странична стена на тежкотоварна кутия; 
 Заместител на дървени елементи; 

 

  



 

o Предимства и ползи 

 

     ИНОВАЦИИ 

Вие ще бъдете отпред в редицата, за да се възползвате от 
непрекъснатото ни разработване на продукти с най-новите иновации. 

    ЛОГИСТИЧНА ВЕРИГА 

Правилно избраната безопасна, лека и висококачествена защитна 
опаковка ще избегне оплакванията на клиентите и ще работи 

ефективно по цялата логистична верига. 

      ОБЕМ 
   С намаляването на опаковъчния материал ще имате нужда от пo-

малко пространство в склада и ще можете да заредите повече. 
 

         ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО РЕШЕНИЕ 

Въз основа на внимателно проучване на всяко отделно 

приложение, ние     можем да Ви съставим оптимално решение за 

опаковане, за да отговорим на нуждите и изискванията ви. 

  

                      ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА 

         Коефициентът на въглероден диоксид в компанията Ви ще бъде 

намален,като се използват опаковки от 100% рециклируем 

 и еднослоен картон. 



 

      ИМИДЖ 

            Ще се възползвате от по-доброто представяне на компанията, 

като използвате екологични материали. 

 

 РЕЦИКЛИРАНЕ 

Доволните Ви крайни клиенти ще получат стоките си в безвреден 

материал. Лесно ще могат да разопаковат и да се освободят от 

транспортната опаковка. 

 

o Технически параметри HONEYCOMB 

Size 

Standard Width: 1220mm 1600mm      

Standard Length: 2200mm 2400mm 3200mm     

Standard Thickness: 10mm до 100mm     

Weight by 50% RH, 23°C 

cell size 8mm       

cell size 10mm       

cell size 16mm       

cell size 21mm       

Bending stfness Timoschenko, 
ISO 5628 

Paper-Board 
10mm 

Paper-Board 
16mm 

Paper-Board 
16mm 

Bending stfness MD, Nm 148 446 2144 

Bending stfness CD, Nm 90 261 1363 

o Галерия HONEYCOMB 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Допълнителна информация: 

www.industrialpack.eu 

info@industrialpack.eu 

 

www.industrialpack.eu
info@industrialpack.eu

