
1. DEBNY 

Drevené debny pre prepravné bale-
nie dokonale chránia výrobky proti po-
škodeniu, strate aj nepriaznivým pove-
ternostným podmienkam. 

Konštrukcia debien vychádza z doku-
mentácie dodanej zákazníkom, alebo sa 
využíva vlastný konštrukčný program 
(vychádza z českých obalových noriem 
a využíva baliacich postupov vychádza- 
júcich z nemeckého súboru noriem HPE). 
Základnými vstupnými parametrami sú 
hmotnosť nákladu, rozmery baleného 
zariadenia alebo vnútorné rozmery deb-
ny. Zohľadňujú sa tiež požiadavky zákaz-
níka na druh materiálu, stohovateľnosť, 
manipuláciu či spôsob prepravy. Signácia 
debien podľa medzinárodných zvyklostí 
a prianí zákazníka je samozrejmosťou.

Vyrábame široký sortiment drevených obalov pre prepravné balenie. Debny, palety,  
podlahy i debnenie. Naše obaly zodpovedajú medzinárodnej smernici ISPM 15.

Drevené obaly sú vždy konštruované podľa konkrétneho baleného produktu, prepravných a skladova-
cích podmienok, cieľovej destinácie, legislatívnych noriem atď.

Drevené obaly môžeme dodať rozložené, zložené, alebo konkrétny produkt môžeme priamo zabaliť 
(často v kombinácii s ďalšími obalovými materiálmi) a pripraviť k transportu.

Nami vyrábané drevené obaly zodpovedajú smernici ISPM 15 – norma pre dreve-
ný obal v medzinárodnom obchode a majú certifikát o HT ošetrení.

K jednotlivým zákazkám pristupujeme individuálne s cieľom maximálnej spokoj-
nosti zákazníka.

V našej ponuke drevených obalov nájdete:

1. debny
2. debnenie
3. palety a podlahy
4. viaccestné obaly
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DEBNY (pokračovanie)

Rozlišujeme tri základné typy debien podľa 
druhu materiálu: 

1) Debny celodrevené
Celodrevené debny sú drevené obaly naj-
vyššej kvality. Podlahu a steny tvoria spravidla 
nehobľované dosky. Rezivo pre debny sa po-
užíva sušené alebo s prirodzenou vlhkosťou.

2) Debny preglejkové
Obal sa skladá z drevenej podlahy a stien, 
ktoré sú tvorené drevenými nosnými dielmi 
s plášťom z preglejky rôznych hrúbok – naj-
častejšie sa používa o sile 6, 9, 12 alebo 15 
mm. V prípade požiadavky je možné malé 
konštrukcie vyrábať ako celopreglejkové 
(NonWood), čím odpadá potreba certifikátu 
o tepelnom ošetrení.

3) Debny OSB
Obal sa skladá z drevenej podlahy a stien, 
ktoré sú tvorené drevenými nosnými dielmi 
s plášťom z OSB rôznych hrúbok – najčastej-
šie o sile 9, 12 alebo 15 mm.

2. DEBNENIE

Debnenie či latovanie predstavuje kom-
promis medzi potrebou adekvátne chrániť 
prepravovaný tovar voči mechanickému po-
škodeniu a spotrebou obalového materiálu. 
Používa sa tiež pre menej chúlostivý tovar, 
alebo ako odľahčená alternatíva pre leteckú 
prepravu. Debnenie zaisťuje predovšetkým 
fixáciu baleného tovaru a jeho stohovateľ-
nosť pri preprave alebo skladovaní.

Debnenie býva doplnené o ďalšie riešenie 
zaisťujúcu ochranu produktu proti prachu, 
vlhkosti alebo korózii (napr. štandardnými 
alebo antikoróznymi fóliami).

Pre konštrukciu debnenia platia rovnaké 
požiadavky ako pri konštrukcii debien.



3. PALETY A PODLAHY

Ďalším obalovým prostriedkom sú drevené 
palety, podlahy, kontajnerové podlahy, ka-
miónové podlahy, rôzne druhy atypických 
paliet a pod.

Drevené podlahy sú neoddeliteľnou súčas-
ťou transportných debien alebo slúžia ako 
samostatný obalový transportný prostrie-
dok. Základným parametrom pre výrobu 
paliet a podláh je ich požadovaná nosnosť 
a typ prepravovaného tovaru, spôsob mani-
pulácie a prepravy.

Vyrábame palety a podlahy rôznych veľkos-
tí a z rôznych materiálov.



4. VIACCESTNÉ OBALY

Vyrábame aj ľahké vratné obaly pre viacná-
sobné použitie. 

Výhody debien:

• viacnásobné použitie
• jednoduché zloženie a rozloženie
• skladnosť
• vysoká pevnosť
• nízka hmotnosť
• manipulovateľné paletovými vozíkmi aj 

VZV 

Rozlišujeme v zásade dve variabilné kon-
štrukcie, a to:  
A) skladacia debna s drevenou podlahou  
B) NonWood skladacia debna

A)  Skladacia debna s drevenou podlahou

Skladacia debna s drevenou podlahou je zlo-
žená z troch častí: 

• stabilná drevená paleta 

• skladací plášť z preglejky a s rohmi zo 
špeciálneho húževnatého pozinkované-
ho plechu

• debnového veka z preglejky 

Plášť, veko a zvlaky sú vyrobené z preglejky 
rôznych hrúbok. Výber sily materiálu vychá- 
dza z charakteru baleného tovaru, podlaha je 
vyrobená z tepelne ošetreného reziva, pod-
lahových dosiek a hranolov rôznych hrúbok. 

B) NonWood skladacia debna

NonWood skladacia debna je zložená z: 

• stabilnej celopreglejkovej palety

• skladací plášť z preglejky a s rohmi zo  
špeciálneho húževnatého pozinkované-
ho plechu

• debnového veka z preglejky

Plášť, veko a zvlaky sú vyrobené len z pre-
glejky rôznych hrúbok. Výber sily materiálu 
vychádza z charakteru baleného tovaru.
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