Opakowanie jest
etykietowane
mit der Garantie von

Cliplingbox to model skrzynowy wielokrotnego
użytku o wysokiej jakości i prostej obsłudze, z
ekskluzywnym systemem łączenia stron za pomocą
zszywek. Jest to międzynarodowy patent
Opakowanie Ekologiczne 360.
Oferujemy jego produkcję w standardowych lub
dostosowywanych wymiarach, zarówno pod
względem wymiarów, jak i grubości materiałów, oraz
wyjątkową usługę wymiany uszkodzonych części.
Spraw, aby nieuzbrojona przestrzeń była opłacalna, a
jedna osoba mogła ją złożyć, rozmontować i
zamknąć bez użycia narzędzi: Jest to intuicyjne,
wystarczy jedno kliknięcie. Es ist eine Neuheit, die
entwickelt wurde, um Ihre Bedürfnisse für eine lange
Zeit oder, wenn Sie es vorziehen, für eine einzelne
Verwendung zu erfüllen.

+

NIEMCZECH
[0049] 211/ 635 595 50
de@360ecopackaging.com

Dostosowane do
Twoich potrzeb
Zaprojektowana specjalnie z myślą o Twoich potrzebach, skrzynia Clippingpay zapewnia optymalną
wytrzymałość, doskonałą nieprzepuszczalność oraz
szeroki wybór akcesoriów ułatwiających obsługę
wszystkich wysyłek: Kółek, uchwytów, ograniczników
otworów, zamknięć i zawiasów itp.

POJEDYNCZE OPAKOWANIE
W NAJLEPSZEJ CENIE
Wielokrotnego użytku, lekki, wytrzymały i odporny,
atrakcyjna i innowacyjna konstrukcja, ergonomiczna,
ekologiczne i ekonomiczne.

POLSKA
[0048] 724 808 408
kontakt@360ecopackaging.pl

NOWY
DUŻA
SPINKA!

W przypadku bardziej delikatnych przesyłek oferujemy dodatkowe akcesoria zabezpieczające: Worki
izolacyjne, sole środka osuszającego, folia
bąbelkowa, pianki amortyzujące, pasy mocujące i
przegrody wewnętrzne itp.

HISZPANIA
[0034] 984 106 600
info@360ecopackaging.com
MAROKO
[0212] 666 954 482
maroc@360ecopackaging.com
www.clippingcrate.com
www.360ecopackaging.com

AUF 100% RECYCLING-PAPIER GEDRUCKT

GAMA
PRODUKTÓW

NASZ
PRODUKT

20

POWODY, KTÓRE
PRZEKONUJĄ

• Gwarancja: Ponad 80 lat doświadczenia.
• Ekonomiczna: Jakość za najlepszą cenę rynkową.
• Odzyskiwalny: Wielokrotnego użytku i zwrotny.
• R&D: Nżynieria opakowań, rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta.
• Lekkość i wytrzymałość: leichtes, aber sehr steifes,
schützendes und widerstandsfähiges Gehäuse.
• nowacyjna konstrukcja: Wartość dodana, która
odróżnia Cię od konkurencji.
• Nieprzepuszczalność: Dobra ochrona przed
deszczem i wodą morską.
• Ergonomia: Łatwa kontrola i obsługa szybko,
wygodnie i bezpiecznie.
• Odłączany: Zmniejsza ilość miejsca na
przechowywanie i transport.
• Standardized: dimensions optimized for Europalet,
trailer and container.
• Stackable: with skates for lifting.

Zakres
Ekonomiczny

Wysoki zakres
• Łatwe: Montaż, demontaż i zamykanie bez użycia
narzędzi i bez pomocy osoby.
• Możliwość dostosowania: W pomiarach, odporności
i oznaczaniu (tekst, logo, znaki itp.).
• Przeznaczone do wywozu: Z pieczęcią ISPM 15 do
handlu międzynarodowego.
• Ecological: respectful with the environment. It does
not generate waste.
• Autonomia: Zapewnia niezależność i natychmiastowe rozwiązania w czasie wypraw.
• Innowacja: Opatentowany system łączenia
poprzecznego ze zszywkami.
• Unikalne: Usługa wymiany uszkodzonych części.
• Inwestycja: W celu jej odzyskania, więcej niż koszt to
inwestycja przyszłości.
• Usługa: Bardzo szybka dostawa zarówno w
modelach standardowych, jak i niestandardowych.

Es zeichnet sich durch seine hohe Qualität, Festigkeit
und Haltbarkeit sowie durch sein sorgfältiges Design
aus. Unterstützt mehrere Verwendungen.

Differenziertes Design zu einem unschlagbaren
Preis. Empfohlen für den einmaligen Gebrauch.

ECOFREE DOCS ®

ECOFRESH ®

NOWY!

Wyprodukowany w OSB3,
podkreśla swoją wartość za
pieniądze i dobrą
nieprzepuszczalność. Jest tak
łatwy w zarządzaniu i obsłudze,
jak najlepsze modele.

Oszczędności w kosztach zarządzania
celnego dzięki materiałom użytym do jego
produkcji. Wersja eco-freeDocs jest dostępna
we wszystkich modelach Clipping Crate
(Avant, Fresh i Basic), dzięki materiałom
użytym do jej produkcji, pozwala zaoszczędzić
na kosztach kontroli celnej, ponieważ ISPM /
ISPM 15 nie jest wymagany.
ECOEXTREME ®

NOWY!

ECOBASIC ®
PŁYTA WIÓROWA
Jest to najbardziej ekonomiczne,
sztywne opakowanie, wykonane
w całości z płyty wiórowej.
Odporny do 600 kg.

Drewniane opakowania zatwierdzone
dla ADR / RID / IMDG / ICAO / IATA.
Model eco-extrem jest dopuszczony do
transportu towarów niebezpiecznych
zgodnie z wymaganymi przepisami
ADR / RID / IMGD / OACi / IATA.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o
montażu naszych pudełek? Możesz
obejrzeć film, korzystając z QR.

ECOMIX ®

ECOAVANT ®
Wielokrotnego użytku, o dużej
wytrzymałości, najwyższej jakości i
wydajności. Jest to rozwiązanie w
zakresie opakowań o zaawansowanej
konstrukcji oraz doskonałej izolacji i
ochrony. Dysponujemy 35
znormalizowanymi modelami do
natychmiastowej dostawy.

Produkowany w połączeniu z płytą OSB,
sklejką i płytą wiórową wyróżnia się
wszechstronnością. Model eco-mix,
produkowany w połączeniu z OSB, sklejką
i aglomeratem (boki, pokrywa i
podstawa), co czyni go najbardziej
wszechstronnym opakowaniem na rynku,
dostosowującym się do potrzeb klienta.

