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RB Box- kastes ir radītas, lai kalpotu. 
Augstākās kvalitātes koka plātņu 
materiāli, kas rūpīgi apstrādāti un 

kombinēti, lai veidotu estētisku, noturīgu un 

praktisku iepakojumu. Mēs esam elastīgi- 
neviens projekts mums nav par mazu, neviena 
vēlme nav mazsvarīga. ARB Box ir efektīgas – 
mums nav projekta par lielu. Kvalitāte un 
dizains ir pamats, lai vairākkārt lietojama OSB 
un saplākšņa kaste būtu stipra, droša un 
ilgtspējīga. 

Jebkuru no ARB Box standarta kastēm 
iespējams modificēt atbilstoši Jūsu vēlmēm 
un vajadzībām. ARB Box var palīdzēt atrisināt 
Jūsu pakošanas izaicinājumus un ARB Box 
spēj nodrošināt Jūs ar labāko, drošāko un 
efektīvāko iepakošanas risinājumu. Katrs 
klients mums ir īpašs tādēļ varam garantēt, ka 
mēs piegādāsim tieši Jums sagatavotu labāko 
iespējamo risinājumu! 

Visas ARB Box kastes ir izgatavotas 
izmantojot CNC tehnoloģijas, kas nodrošina 
iespēju ātri, precīzi un efektīvi piegādāt 
augstas kvalitātes, specializētu iepakošanas 
risinājumu, kas papildinās Jūsu produktu. 

 ARB Box saviem klientiem piedāvā skaidri 
saprotamu risinājumu izklāstu un izmaksu 
aprēķinu maksimāli agri lēmumu 
pieņemšanas procesā, kas atvieglo lēmuma 
pieņemšanu un labākā risinājuma izvēli. 

.  

Papildu risinājumi var tikt integrēti kastē, 
kas nodrošina transportējamo preču drošību, 
un pasargā preces pret vibrāciju, triecieniem, 
mitrumu, spiediena izmaiņām un 

paātrinājumiem. Mēs strādājam ar dažādu 
veidu pakošanas stiprinājumiem, 
papildmateriāliem un ieliktņiem- rāmjiem, 
polsteriem, putu gumijām, u.c. Mēs 
palīdzēsim izvēlēties labāko risinājumu, lai 
ekonomiski, praktiski un droši pārvietotu Jūsu 
preces. 

 Visas Mūsu piedāvātās kastes ir viegli 
izjaucamas, saliekamas un uzglabājamas. 

 

Standarta EURO izmēru kastes 
Lai atvieglotu pakošanu mūsu piedāvātās kastes 
pieejamas plaši zināmajos standarta EURO palešu 
izmēros- 800x1200 un 1000x1200 ar diviem 
iespējamiem augstumiem – 1140, kas paredzēts 
standarta kravas konteineriem un 1290, kas īpaši 
paredzēts “Hi-Cube” konteineriem.

 

Augstas efektivitātes kastes 
Lai maksimāli efektīvi izmantotu auto transporta 
vai konteinera iespējas, mēs piedāvājam kastes, 
kas neatstāj neizmantotu vietu kravas telpā.  

Lapa 1 

A 
Efektīvas vairākkārt lietojamas kastes! 

KONTAKTI: 

Sia “ARB Pope” 

Address:  
Latvia, Ventspils nov., 
Popes pag., Pope, 
"Meždārzi" – 1 

Mail: 
arbkastes@gmail.com 

Tel:  
+371 29103641 
+371 22104009 
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MĒS PIEDĀVĀJAM 

Speciāla izmēra kastes 

Lai uzlabotu Jūsu un Jūsu klientu loģistikas 
efektivitāti, mēs varam piedāvāt un izgatavot 
kastes jebkurā Jums nepieciešamā izmērā vai 
formā. Jebkura kaste var tikt izgatavota no 
saplākšņa, Laminēta saplākšņa vai OSB.

 
Īpaši izgatavoti stiprinājumi 
Lai nodrošinātu drošu un stabilu Jūsu produkta 
transportēšanu, mēs piedāvājam kastēs iestrādāt 
speciālus stiprinājumus, kas nodrošinās, ka 
produkts sasniegs mērķi.  

 

 

Laminēta un UV noturīga 
saplākšņa kastes, kas īpaši 
paredzētas lietošanai ārā! 

Standarta izmēra kastes 

 
Platums Garums Kopējais 

Augstums 
Kastes 

Augstums 

B L H S 

1250, 
1200, 
1150, 

600, 400. 

2500, 
2450, 
2400, 
2300, 
1250, 
1200, 
1150, 
600. 

1140 1044 

1275 1179 

710 614 

570 474 

425 329 

380 284 
*Jebkuras novirzes no standarta izmēriem ir iespējamas iepriekš 
par tām vienojoties! 

 

Izveido savu kasti 

Izvēlies Kastes Materiālu: 

   

Laminēts saplāksnis Saplāksnis OSB 
  

Pamatnes konfigurācija: 

  

“Legs” Blocks 
 

Izvēlies izmēru! 
Standarta izmēri vai jebkurš izmērs pēc Jūsu izvēles. 
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