SCHEMAT PAKOWANIA DESEK HOME (szer. 145mm)
HOME DECKING PACKING METHOD

HD-01-4-X
gdzie X to symbol koloru od 1 do 5
Where X represents colour and assumes values between 1 and 5
ŁĄCZNIE NA PALECIE 105 szt. (7 szt. x 15 szt.)
A PALLET HOLDS A TOTAL OF 105 PCS. (7 pcs. x 15 pcs.)
L= 4,0 m – 420 mb / 60,90 m2 *
SZEROKOŚĆ / WIDTH – 1,05 m,
WYSOKOŚĆ / HEIGHT – 0,55 m,
WAGA NETTO / NET WEIGHT – 1033 kg
WAGA BRUTTO / GROSS WEIGHT – 1078 kg
* Podobny schemat pakowania przy deskach o długości 6 m.

Paczka zabezpieczona folią stretch /
Package wrapped in cling film.
Taśma do bandowania szerokości 16 mm, gr. 0,9 mm do spięcia
na każdej ramie palety /
Banding tape 16 mm wide, 0,9 mm thick, each frame strapped.
Rama z desek po obwodzie paczki /
Wood frame around package circumrefence.
Przekładka tekturowa pod każdą poprzeczką /
Cardboard spacer under every cross-piece.
Narożnik tekturowy 4 szt., 50 x 50 x 4, l=24 cm /
Cardboard corner 4 pcs., 50 x 50 x 4, l=24 cm
Przekładka tekturowa pomiędzy paletą a deskami /
Cardboard spacer betwoeen the pallet and decking
Paleta drewniana /
Wooden pallet

SCHEMAT PAKOWANIA DESEK KLASS (szer. 160mm)
KLASS DECKING PACKING METHOD

HD-02-4-X
gdzie X to symbol koloru od 1 do 5
Where X represents colour and assumes values between 1 and 5
ŁĄCZNIE NA PALECIE 90 szt. (6 szt. x 15 szt.)
A PALLET HOLDS A TOTAL OF 90 PCS. (6 pcs. x 15 pcs.)
L= 4,0 m – 360 mb / 57,60 m2 *
SZEROKOŚĆ / WIDTH – 1,02 m,
WYSOKOŚĆ / HEIGHT – 0,55 m,
WAGA NETTO / NET WEIGHT – 947 kg
WAGA BRUTTO / GROSS WEIGHT – 992 kg
* Podobny schemat pakowania przy deskach o długości 6 m.

Paczka zabezpieczona folią stretch /
Package wrapped in cling film.
Taśma do bandowania szerokości 16 mm, gr. 0,9 mm do spięcia
na każdej ramie palety /
Banding tape 16 mm wide, 0,9 mm thick, each frame strapped.
Rama z desek po obwodzie paczki /
Wood frame around package circumrefence.
Przekładka tekturowa pod każdą poprzeczką /
Cardboard spacer under every cross-piece.
Narożnik tekturowy 4 szt., 50 x 50 x 4, l=24 cm /
Cardboard corner 4 pcs., 50 x 50 x 4, l=24 cm
Przekładka tekturowa pomiędzy paletą a deskami /
Cardboard spacer betwoeen the pallet and decking
Paleta drewniana /
Wooden pallet

SCHEMAT PAKOWANIA DUŻEGO LEGARA
LARGE JOIST PACKING METHOD

HLD-04-4-6
ŁĄCZNIE NA PALECIE 189 szt. (21 szt. x 9 szt.)
A PALLET HOLDS A TOTAL OF 189 PCS. (21 pcs. x 9 pcs.)
L= 4,0 m – 756 mb*
SZEROKOŚĆ / WIDTH – 1,05 m,
WYSOKOŚĆ / HEIGHT – 0,50 m,
WAGA NETTO / NET WEIGHT – 1020 kg
WAGA BRUTTO / GROSS WEIGHT – 1065 kg
* Podobny schemat pakowania przy deskach o długości 6 m.

Paczka zabezpieczona folią stretch /
Package wrapped in cling film.
Taśma do bandowania szerokości 16 mm, gr. 0,9 mm do spięcia
na każdej ramie palety /
Banding tape 16 mm wide, 0,9 mm thick, each frame strapped.
Rama z desek po obwodzie paczki /
Wood frame around package circumrefence.
Przekładka tekturowa pod każdą poprzeczką /
Cardboard spacer under every cross-piece.
Narożnik tekturowy 4 szt., 50 x 50 x 4, l=24 cm /
Cardboard corner 4 pcs., 50 x 50 x 4, l=24 cm
Przekładka tekturowa pomiędzy paletą a deskami /
Cardboard spacer betwoeen the pallet and decking
Paleta drewniana /
Wooden pallet

SCHEMAT PAKOWANIA MAŁEGO LEGARA
SMALL JOIST PACKING METHOD

HLM-04-4-6
ŁĄCZNIE NA PALECIE 252 szt. (21 szt. x 12 szt.)
A PALLET HOLDS A TOTAL OF 252 PCS. (21 pcs. x 12 pcs.)
L= 4,0 m – 1008 mb *
SZEROKOŚĆ / WIDTH – 1,05 m,
WYSOKOŚĆ / HEIGHT – 0,39 m,
WAGA NETTO / NET WEIGHT – 958 kg
WAGA BRUTTO / GROSS WEIGHT – 1003 kg
* Podobny schemat pakowania przy deskach o długości 6 m.

Paczka zabezpieczona folią stretch /
Package wrapped in cling film.
Taśma do bandowania szerokości 16 mm, gr. 0,9 mm do spięcia
na każdej ramie palety /
Banding tape 16 mm wide, 0,9 mm thick, each frame strapped.
Rama z desek po obwodzie paczki /
Wood frame around package circumrefence.
Przekładka tekturowa pod każdą poprzeczką /
Cardboard spacer under every cross-piece.
Narożnik tekturowy 4 szt., 50 x 50 x 4, l=24 cm /
Cardboard corner 4 pcs., 50 x 50 x 4, l=24 cm
Przekładka tekturowa pomiędzy paletą a deskami /
Cardboard spacer betwoeen the pallet and decking
Paleta drewniana /
Wooden pallet

