
Starkwell
Effektiva emballage som håller måttet



Effektiva och starka emballage 
som klarar alla utmaningar

Det är få material som erbjuder en så stor flexibil-

tet och pålitlighet som starkwell. Under åren har 

vi utvecklat tekniken och skapat en rad effektiva 

lösningar. Nästan oavsett vilka behov du har, kan 

vi erbjuda kostnadseffektiva och extremt hållbara 

modeller i starkwell.

   Med starkwell får du en förpackning som är lätt 

att hantera. Materialet väger betydlgt mindre än 

exempelvis trä och plywood. Dessutom är det ett 

mera miljövänligt emaballage. 

  De flesta modellerna som visas här, finns 

framtagna i standardformat för kvarts-, halv- och 

helpall. Men det är alltid möjligt att anpassa 

formatet exakt till dina behov.

  Våra pallar är tillverkade i godkänt, processat 

material. Det innebär att de lever upp till de nya 

reglerna på KD-märkning.

  All starkwell är tillverkat av våtstarkt kraftpap-

per och vattenfast lim. Yttersidorna kan vaxas för 

att vara extra tåliga och vattenavstötande. 

Ovanpå, en huv i vaxad starkwell.
Pallen blir bottenplatta och fixerar huven.

Packa och banda. En stabil konstruktion 
som klarar stapelvikter över 1000 kg.

Ett exempel på våra effektiva lösningar.
En pall med infällt däck.1

2

3
Ett prisvärt alternativ 

till pallkrage



Exempel på sarg med lastlucka. Utvecklad för att underlätta packning och hantering. 
Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för dina behov av effektiva förpackningar. 

Exempel på sveplåda. Skivan levereras i ett stycke, med 
rillade spår där den ska vikas. Den häftas i gavlarna som

är tillverkade i 18 mm plywood. Lämplig för mycket tunga 
gods som t ex maskindelar till industrin.

Exempel på U-fold emballage. Lådan består av ett ark stark-
well som häftas i gavlarna. Medarna är fästa direkt i stark-

wellskivan. När godset är packat, läggs ett lock av stark-
well över och bandas i de spårade medarna.



Ett exempel med 3-sidig sarg. På pallen  
placeras en bottenplatta i starkwell.1 Den första 3-sidiga sargen i starkwell 

placeras i plattan.2

Den andra 3-sidiga sargen passas in och 
sluter emballaget kring godset.3

Exempel på en stark transportförpackning som kla-
rar upp till 1200 kg och dessutom är staplingsbar. 
Det finns i stor sett inga begränsningar när det gäl-
ler storlek. Det viktiga är att hitta en lösning som 
fungerar och är effektiv för dina produkter.

Alla våra förpackningar kan levereras i plano format 
eller ihopvikta och monterade. Många väljer att få 
delarna leverade var för sig, för att själva sätta ihop 
dem i samband med packning och distribution. På 
det sättet sparas lagringsutrymme.

Slutligen läggs ett lock av starwell på.  
Klart att bandas och skickas.4



Specialmått efter behov

Standardformat för pallanpassade emballage
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Emballageteknik har levererat skräddarsydda för-
packningslösningar till svenska industriföretag i över 
fyrtio år. Därför vet vi vad som krävs. Varje förpack-
ning är en egen värld, formad utifrån exakta krav på 
tålighet och effektiv hantering. Vi hjälper dig att ut-

veckla den optimala lösningen för din produkt. Vi tar 
hand om hela processen, från idé till färdig produkt. 
Vi tar fram prototyper och kan även testa förpack-
ningen i laboratoriemiljö. Dessutom ser vi till att du 
får en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Att utveckla stötsäkra förpackningar 
kräver kunskap och engagemang
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