
 

 

Drewniane skrzynie i pudła do transportu  
W ofercie naszej firmy znajdują się skrzynie drewniane do transportu, które są do-
stępne w różnych rozmiarach, w pełni dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
Klienta. Pozwolą one na sprawny i bezpieczny przewóz różnego rodzaju materiałów  
i produktów, w tym ładunków o bardzo dużych gabarytach. Dzięki ponadprzeciętnej 
wytrzymałości oraz atrakcyjnym cenom skrzynie transportowe cieszą się bardzo du-
żym zainteresowaniem. 

Skrzynie transportowe tworzone na wymiar 

Jako specjaliści w zakresie różnego rodzaju produktów z drewna, oferujemy Państwu 
wyłącznie najbardziej wytrzymałe i odporne na czynniki zewnętrzne skrzynie i pudła 
transportowe, które sprawdzą się nawet w najtrudniejszych warunkach. Pozwolą one 
na transport każdego towaru, również składającego się z wielu elementów oraz pro-
duktów, które należy przewozić i magazynować w specjalnych warunkach. 
 
Nasze skrzynie transportowe wykonywane są z wysokogatunkowego drewna sztau-
erskiego, pozwalającego nam tworzyć opakowania solidne, bezpieczne i w dowolnych 
wymiarach – dzięki temu możecie Państwo zamówić również pudła o dużych gabary-
tach, przystosowane do transportu specjalistycznego. W zależności od potrzeb Klienta 
odpowiednio wykańczamy skrzynie, a także dostarczamy drewniane elementy, umoż-
liwiające właściwe zabezpieczenie towaru w trakcie transportu.  
 

Zapewniamy indywidualne podejście, najlepsze rozwiązania i konkurencyjne 
ceny – dzięki temu staliśmy się zaufanymi partnerami biznesowymi dla wielu 

Klientów. 

Dlaczego warto postawić na nasze skrzynie transportowe? 

Nasze skrzynie z drewna pozwalają na skuteczne przechowywanie i transportowanie 
różnego rodzaju towarów, co wynika z: 
 

• wysokiej jakości drewna, jakie stosujemy w produkcji skrzyń transporto-

wych – chroni ono towary przed czynnikami zewnętrznymi, nawet tymi najbar-

dziej ekstremalnymi; 

• dowolnych wymiarów skrzyń, dzięki czemu zyskacie Państwo możliwość 

transportowania każdego rodzaju towaru – również wielkogabarytowego i cięż-

kiego; 

• dowolnego wykończenia skrzyni – dzięki odpowiedniemu zapleczu technolo-

gicznemu, możemy dostosować produkty w pełni indywidualnie do Państwa po-

trzeb; 

• możliwości wielokrotnego zastosowania każdej z naszych skrzyń, łatwości 

jej przeróbki czy naprawy; 

• atrakcyjnych cen, dzięki czemu zaopatrzycie się Państwo w najlepsze opako-

wania nawet przy ograniczonym budżecie. 



 

 

Korzystamy z nowoczesnych technologii, a także wiedzy i doświadczenia najwięk-
szych specjalistów w branży, co pozwala nam realizować nawet najbardziej skompli-
kowane i rozbudowane zamówienia. Warto dodać, że nasze skrzynie drewniane są 
w pełni ekologiczne i można w przyszłości wykorzystać je do recyklingu! 

Zapraszamy do kontaktu! 

Jeżeli chcecie Państwo zaopatrzyć się w najlepsze skrzynki transportowe z drewna, 
zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą i przedstawienia swoich potrzeb – wy-
kwalifikowani pracownicy zajmą się realizacją projektu i dostarczą w pełni indywidu-
alne rozwiązania do bezpiecznego i bezproblemowego transportu! 
 
 
 
 

Zaprezentowany tekst stanowi element portfolio i jest objęty majątkowymi prawami autorskimi.  

 

Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione. 


