Stødabsorberende
og fikserende emballage

Biologisk
nedbrydelig

Komprimerbar

Genanvendelig

Honeycomb Cellpack A/S

har 20 års erfaring med at
designe, udvikle og producere miljørigtig emballage til stødabsorbering
og fiksering af produkter under transport.

Honeycomb

Honeycomb med stans

Honeycomb Cellpack
– Åben Celle

Vores primære produkter er

Honeycomb Cellpack A/S har

Honeycomb Cellpack A/S producerer

Honeycomb-plader. Vi fremstiller

erfarne emballagedesignere ansat,

også emballage med åbne celler. Det

pladerne af papir, kraftliner eller

som udvikler stanseværktøjer, så

er et stødabsorberende emballage-

testliner, som omslutter en kerne

honeycomb-pladerne kan tilskæres

produkt, som kan bruges som fyld

med en bicellestruktur – deraf

og stanses med stor nøjagtighed.

ved bufferzoner og nivellering i

navnet honeycomb. Kerne og

Vores Honeycomb emballage er ofte

kasser og på paller.

omslag bliver limet sammen med en

et godt og miljørigtigt alternativ til

vandbaseret, biologisk nedbrydelig

oliebaseret Ekspanderet polystyren

Den åbne celle kan til forveksling

lim, så det færdige produkt er 100

(EPS).

ligne kernen i honeycomb, men den

procent genanvendeligt og biologisk
nedbrydeligt.

fremstilles helt anderledes, så den
I produktionen skærer og udstanser

forbliver formstabil uden at være

vi honeycomb-emballagen så den

limet på papir eller kraftliner.

Bicellestrukturen og den måde

opfylder vore kunders behov for

honeycomb-pladerne er bygget

let, stærk og stødabsorberende

Åben celle kan bruges på forskellige

på, gør emballagepladerne lette og

emballage.

måder i pakkefasen, og er nem at

stærke. Styrken afhænger af to

tilpasse, fordi den kan knækkes af

forhold; tykkelsen af lineren og hvor

Honeycomb er en populær og

i passende størrelser. Vi kan levere

tæt kernen (bicellestrukturen) er.

fremtidssikret emballage, fordi den

dette produkt i en række standard-

både er genanvendelig, biologisk

størrelser eller efter specifikke mål

Vores emballagedesignere har stor

nedbrydelig og meget komprimer-

og ønsker.

erfaring med valg af materiale så

bar. Det betyder at vore kunder

produktet har præcis de egenskaber

kan spare på deres omkostninger

Vi fremstiller Åben celle i forskellige

vore kunder efterspørger.

til både opbevaring, transport og

tykkelser – fra 12 til 100 millimeter.

bortskaffelse.
Honeycomb-pladerne tilskæres på
mål efter ønske og behov.

Vi designer og udstanser løsninger
til sårbare og uhåndterlige produkter
eller til fiksering i kasser.

Møbelbranchen
Hjørne- og kantbeskyttelse
Lamper / belysning
Elektronik
Hydraulik/Pumper / Ventiler
Ventilation
Flasker / glas / keramik
Pakning, bufferzoner og transport
Pallerammer, svøb, indlæg, mv.
Udstilling / Messe

... hvis du har ansvaret for at
sende kostbare produkter
Vi har fantasi og visioner, ser
muligheder og finder individuelle,
sikre og miljøvenlige løsninger til
fornuftige priser.

Emballagedesign
Emballagen bliver designet så den passer
præcis til det enkelte produkt. Efter ønske
fra kunden gennemfører vi eventuelt
fald- og stødtest for at sikre at hvert
design lever op til vores høje krav til
fiksering og stødabsorbering.

75 % Komprimerbar
100 % Genanvendelig
100 % Biologisk nedbrydelig

T: (+45) 70 27 14 00

E: info@honeycomb-cellpack.com

F: (+45) 70 27 14 01

W: www.honeycomb-cellpack.com
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