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Vyrábíme přepravní a skladovací 

obaly pro elektroniku a elektronické 

součástky. Pokud hledáte ověře-

ného a zkušeného výrobce obalů, 

pak je pro Vás společnost Interobal 

tím správným partnerem.

Disponujeme širokým technologic-

kým vybavením a mnohaletými 

zkušenostmi v oboru.



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

Obaly pro elektroniku

Obaly pro elektroniku lze řešit mnoha způsoby. Nejpouží-

vanějším způsobem je balení do nezesítěných, nebo 

zesítěných PE pěn, které je možné kombinovat s dalšími 

materiály. Fixace jsou konstruovány přesně dle tvaru, 

hmotnosti a povahy dílů, případně dle dalších specifických 

a požadavků zákazníka. Vždy je kladen důraz na maximální 

možnou ochranu dílu před poškozením, snadnou ergonomii 

při manipulaci. 

Obal je lehký a má vynikající tlumící vlastnosti. Díky široké 

paletě objemových hmotností PE pěn lze balit jak lehké, tak 

těžké díly. 

Fixace lze dodávat v elektrostatickém (EDS) provedení 

a vyhovět tak zákazníkům s požadavky na ochranu dílů před 

elektrostatickým nábojem. 

Pro jednocestné obaly je nejvíce používanou variantou vnější 

karton z vlnité lepenky plus vnitřní PE případně PU fixace.

Velice oblíbeným jednocestným univerzálním obalem je náš 

Quick-Pack. 

U více cestných obalů pak nejčastěji využíváme jako vnější obal 

naše boxy z komůrkového PP, případně KLT boxy nebo jiné 

vnější obaly dle zvyklostí  a požadavků zákazníka. 

Další možnou alternativou balení jsou PP rastry, které slouží 

zejména pro balení méně choulostivých a odolnějších dílů. 

Speciální a zároveň velice efektní kategorií jsou kufry s PE a PU 

fixací. Této varianty obalů je využíváno zejména pro 

prezentační účely a přístroje častým používáním jako jsou 

například různé měřící, diagnostické a kalibrační přístroje.  

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL

PŘEDNÍ VÝROBCE PŘEPRAVNÍCH A SKLADOVACÍCH OBALŮ
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