
www.interobal.cz

SPECIALISTA NA VÝROBU OBALŮ

OBALY
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL

KOVOVÝROBA

MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

STANDARDNÍ PŘEPRAVNÍ OBALY

TECHNICKÉ DÍLY

Interobal k.s.

Horomyslická 315 

Dýšina 330 02, CZ

Tel.: +420 377 188 911

Fax: +420 377 188 900 

e-mail:interobal@interobal.cz

A

E

M

S

T

A1

BOXY 

Z KOMŮRKOVÉHO

A BUBLINKOVÉHO 

POLYPROPYLENU

S PE A PP 

Vyrábíme přepravní a skladovací 

obaly pro výrobky automobilového 

průmyslu. Pokud hledáte ověřeného 

a zkušeného výrobce obalů, pak je 

pro Vás společnost Interobal tím 

správným partnerem. Disponujeme 

širokým technologickým vybave-

ním a mnohaletými zkušenostmi 

v oboru. 

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL 
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Boxy z komůrkového, 

nebo bublinkového polypropylenu

Konstruktivní obaly

Přepravní a skladovací obaly

Zpracování komůrkového polypropylenu

Plastové a hliníkové kufry s vnitřními výplněmi

Technické díly a těsnění

Výroba profilovaných PU

Přepravní obaly s využitím netkané textilie

Vývoj

Výrobní program
Vlastní vývojové středisko

Kompletní řešení obalů

Výroba prototypů

Individuální řešení obalů

Testování a transportní zkoušky

Tyto boxy jsou vhodným řešením pro zákazníky se speciálními 

požadavky na vratné obaly. Výhodou polypropylenových boxů 

na rozdíl od vstřikovaných (např. KLT) je možnost výroby již od 

jednoho kusu v rozměrech a provedení přesně dle potřeb 

zákazníka. Boxy jsou navíc lehké ale zároveň dostatečně 

pevné.

Tyto boxy je možné dodávat v provedení se stohovacími rohy, 

nebo stohovací celoobvodovou lištou. Typ madel, držáků 

etiket případně dalších komponentů  a jejich počtu je možné 

měnit opět dle potřeb zákazníka. Boxy lze dodávat jak 

prázdné, tak s možnými vnitřními PE, PP, PU a textilními 

fixacemi.

Pro uložení zvláště citlivých dílů se využívají boxy s vnitřní fixací 

ze zesítěných PE pěn s velice jemnou strukturou, popřípadě 

textilní fixací (rastr). Pro méně citlivé díly pak lze použít fixace 

z nezesítěných PE pěn, PUR, popřípadě rastru z komůrkového 

PP. Fixace jsou vždy navrhovány s ohledem na maximální 

možnou ochranu, počet ukládaných dílů a dobrou ergonomii 

při zakládání a vyjímání. 

Boxy včetně jejich výplní lze také dodávat v elektrostatickém 

(EDS) provedení a vyhovět tak zákazníkům s požadavky na 

ochranu dílů před elektrostatickým nábojem.
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