
ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

PAKOWANIE I ZABEZPIECZANIE 
KANAŁÓW SPIRAL

PAKOWANIE STANDARDOWE

Załadunek rur luzem (po lewej),

oraz w stelażu WOOD-FRAME-BOX 

(po prawej).

Załadunek rur SPIRAL w MOBIL-RACK. 

Uwaga! Występuje kaucja za kosz.

ZABEZPIECZENIA

Kanały wentylacyjne układane LUZEM - kłonice naczepy zabezpieczone kartonami (pionowe belki łączące dach 

z podłogą), brak przekładek pomiędzy warstwami, rury mogą być kompletowane jedna w drugą, w zależności od 

grubości blachy, z której zostały wykonane nawet do trzech średnic (warunek, zgoda Klienta).

Zestawy/komplety rur w koszach MOBIL-RACK - streczowane dookoła dwoma warstwami. Rury mogą być 

kompletowane do trzech średnic. Przy załadunku pomiędzy kosze MOBIL-RACK wkładana jest kartonowa przekładka.

Kompletacja rur - jedna w drugą, 

nawet do trzech średnic.

W standardzie kanały wentylacyjne wykonane z blachy kwasoodpornej i aluminiowej zabezpieczone są na całej długości 

folią stretch. Na życzenie Klienta rury mogą być nie owijane folią. W przypadku rur izolowanych wełną zabezpieczone są 

końcówki folią stretch (od grubości izolacji 25mm). Rury izolowane kauczukiem - zabezpieczane są w całości folią stretch.
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DODATKOWE OPCJE ZABEZPIECZANIA 
• Pompowane worki rozprężne ochraniające towar przed możliwością przemieszczania się. 

• Różne metody zaślepiania rur:  zaślepkami CS-PVC, folią CS-FOIL, lub folią stretch. 

Budowa indywidualna stelaży.

DODATKOWE OPCJE PAKOWANIA 
• Załadunek rur SPIRAL w pionie - maksymalna wysokość 290cm. 

• Zabezpieczenie krawędzi rur

• W przypadku bardzo długich rur SPIRAL aby zachować sztywność rury są łączone w kilka sztuk i zbindowane. 

• Skrzynie WOOD-BOX oraz stelaże na indywidualne zamówienie wykonane z drewna. Dzięki wytrzymałej 

konstrukcji skrzyni możliwe jest układanie jednej na drugą lub układanie na skrzyni kartonów z kształtkami. 

• Dodatkowo możliwe jest dołożenie pochłaniaczy wilgoci w przypadku transportu morskiego.

Załadunek rur SPIRAL w pionie. Zabezpieczenie krawędzi rur. Bindowanie długich rur SPIRAL.

Pochłaniacz wilgoci.

Zabezpieczenie pompowanymi 

workami rozprężnymi.

Zaślepki z folii stretch (po lewej) / 

zaślepki z folii CS-FOIL (po prawej).

Zaślepki CS-PVC do rur.

Skrzynie WOOD-BOX do 

transportu morskiego.
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z DODATKOWYCH OPCJI
Pakowanie w zestawy okrągłych rur SPIRAL na MOBIL-RACK znacznie skraca czas załadunku i rozładunku. Dzięki takiej  

specyfice załadunek lub rozładunek może być przeprowadzony sprawniej i szybciej za pomocą wózka widłowego. Dużo 

szybsza i łatwiejsza jest też weryfikacja jakościowa i ilościowa towaru. Każdy zestaw może zawierać od 1 do 3 średnic kanału 

w tej samej ilości.

Rury pakowane w koszach MOBIL-RACK łatwiej jest magazynować ponieważ kosze można piętrować (ustawiać na sobie). 

Kanały wentylacyjne zabezpieczone są folią stretch aby do środka nie dostawał się kurz oraz aby rury nie miały możliwości 

wysunięcia się. 

Skrzynie WOOD-BOX przeznaczone są do transportowania okrągłych wentylacyjnych rur SPIRAL. Wykorzystywane są 

dla średnic od 80 do 250 mm, które dla oszczędności miejsca można wkładać mniejsza w większą do max 3 średnic. 

Dzięki wytrzymałej konstrukcji możliwe jest układanie jednej skrzyni na drugą lub układanie na skrzyni kartonów  

z kształtkami wentylacyjnymi. 

Skrzynie wykonane z drewna fumigowanego, szczególnie sprawdzą się w transporcie międzykontynentalnym (morskim) 

do załadunków na kontenery. Ograniczeniem jest brak możliwości piętrowania jednej skrzyni na drugą.


