
VDA-lådor med blisterlock

VDA/KLT lådor
Dessa lådor används framför allt av fordons- och verk-
stadsindustrin.
NYCOPAC kompletterar lådorna med mellanläggsski-
vor i Bubble Guard (se flik ”mellanläggsskivor”). Dessa 
mellanlägg kan lamineras med olika typer av laminat 
för att erhålla önskade egenskaper såsom anti slid, anti 
scratch, TNT etc.

Lådorna kan även kompletteras med dammlock för 
engångsbruk. Locket är billigt, kostar normalt bara ca 
10% av leverantörens formsprutade standardlock och 
slängs efter användning. Om lådan måste tvättas så är 
det betydligt enklare och billigare att tvätta lådan utan 
lock och en annan fördel är också att engångslocket 
inte bygger på höjden, såsom det formsprutade stan-
dardlocket gör.
Engångslocket  har kanter som låser locket mot lådan 
så att det inte flyger iväg under hantering.

Ihopfällbara lådor.
Clever-Retail Box reducerar volymen i returtransporter-
na med 80%. Lådan är designad för att tåla slag och 
stötar trots sin låga vikt. I sitt ihopfällda läge (endast 6,5 
cm) finns utrymme kvar för eventuellt mellanlägg.

Vikta lådor
Alla viklådor som görs i Well kan också göras i kanal-
plast eller Bubble Guard. Denna typ av lådor används 
framför allt när man vill använda lådan som returem-
ballage eller att speciella krav ställs på lådan som gör 
att man väljer plast istället för well. Även plastlådan 
kan lamineras på insidan med t,ex TNT för att skydda 
känsliga produkter.

Vakuumformade lådor
Om man vill ha en lite större låda, med speciella mått 
och för gods som är tyngre, är en vakuumformad låda 
ett bra alternativ. Den kan utformas att passa det em-
ballerade godset exakt och lådan kan även utformas så 
att de kan travas i varandra under returtransporten och 
travas på varandra när de är fyllda under transport.
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KLT-lådor med blisterlock
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Vakuumformade lådor – travade

Ihopfällbar låda (Clever-Retail Box).  
Bilden visar en uppfälld resp. ihopfälld låda.

FEFCO 0427 i kanalplast. Certifierad för explosivt gods.

Ihopfällbar låda

Längd 600

Bredd 400

Höjd 285

Inre längd 565

Inre bredd 365

Inre höjd 275

höjd ihopfälld 65

Vikt 3,030 g

Volym 56 liter


