
Producte fabricat amb paper on en el seu interior es conformen uns hexàgons 
(estructura alveolar hexagonal), semblant al plafó d’un rusc d’abelles. Aquesta 
estructura interior hexagonal esdevé d’una gran lleugeresa i resistència a la 
compressió. Serveix per múltiples funcions, però específicament per a la protecció 
de diferents materials i/o productes. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

NIU D’ABELLA

OPCIONS

Impressió: fins a tres colors per 
reforçar la imatge de la seva 
empresa.

Plastificat: s’aplica un revestiment/
folrat a l’exterior del niu d’abella 
per evitar l’abrasió del cartró sobre 
superfícies delicades i també per 
aconseguir un major rendiment del 
producte en condicions d’humitat.

Antilliscant: s’aplica un revestiment 
antilliscant a l’exterior del 
niu d’abella per estabilitzar la 
mercaderia durant el transport.

100% RECICLABLE I BIODEGRADABLE.

LLEUGER.

RESISTENT A LA COMPRESSIÓ.

FÀCIL DE MANIPULAR.

ESTABILITZA LA CÀRREGA I LA PROTEGEIX, AL MATEIX 
TEMPS QUE REPARTEIX EL PES DEL MATERIAL/PALET 
QUE ES REMUNTA.

ENCAIX, FIXACIÓ I AMORTIDOR DEL PRODUCTE A 
PROTEGIR.

PROTEGEIX EL CANTELL DEL PRODUCTE.

MATERIAL ESTÀNDARD I SOBRE FABRICACIÓ SEGONS 
NECESSITATS / REQUERIMENTS DEL CLIENT. 
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Gran versatilitat del producte per aconseguir una bona protecció 
i estabilitat en el procés de transport i emmagatzematge 



VARIACIONS

NIU D’ABELLA

1. Planxa estàndard:
S’aplica com a separador horitzontal entre els productes o caixes ubicades sobre pa-
let./S’aplica en la part superior del palet acabat-finalitzat./S’aplica com a reforç a interior 
de caixa./S’aplica en el interior de mobles, displays, cartells.../S’aplica com a divisori en la 
construcció d’estands. 

3. Cantoneres:
S’aplica en cantonades/cantells rectes, tant en posició vertical com horitzontal. Diferents 
acabats d’angle.

2. Peces encunyades:
Tenim moltes opcions i possibilitats d’adaptar el cartró niu d’abella en qualsevol producte, 
amb l’objectiu de protegir-lo i fixar-lo per el seu enviament o emmagatzematge./ S’aplica 
com a separador horitzontal entre els productes, sobre palet o en interior de caixa./S’aplica 
com a reforç a interior de caixa.



5. Separador amb adhesiu:
S’aplica en els laterals del palet finalitzat-acabat sobre camió i/o contenidor. S’aplica a 
interior de caixa. S’aplica sota una caixa box palet. Fàcil aplicació.

4. Cunyes i bressols:
S’aplica sota les bobines per falcar-les. 

6. Aplicacions especials:
Embalatge específic segons exigències del producte a protegir. 
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7. Aplicacions en la construcció
Motlle/encofrat en niu d’abella que serveix per fer una reserva per les fonts d’instal·lació 
elèctrica, quan s’aboca el formigó en una obra.

DESCRIPCIÓ PROCEDIMENT D’ÚS PER APLICACIÓ CONSTRUCCIÓ:
> Qualsevol format en cartó niu d’abella es pot tallar fàcilment amb un 
cúter a diferència de les reserves clàssiques. 

> Les plaques en niu d’abella habituals són de 125x120 cm amb pre-
talls per reserves de 25x15, 30, 45, 60 cm, depenent del nombre de 
fonts d’alimentació. 

> Gruixos per una llosa de gruix 25 cm: dues capes de niu d’abella de 9 
cm de gruix (9+9=18 cm)

> Gruixos per una llosa de gruix 20 cm: dues capes de niu d’abella de 9 
i 6 cm de gruix (9+6=15 cm)

Tallem i enfonsem 
el motlle en 
cartró niu d’abella 
amb un cúter i 
un martell per 
fer la reserva on 
aniran les fonts 
d’alimentació 
elèctrica.

Tot i que el cartró 
és resistent a la hu-
mitat, es recomana 
embolicar-l’ho amb 
film estirable per 
si l’abocament del 
ciment no es realitza 
en el mateix moment, 
de manera que el 
protegirem d’un 
possible aiguat. 

La preparació és 
simple i ràpida.

El cartró niu 
d’abella és molt 
lleuger i fàcil de 
manejar. 

Després d’abocar 
el ciment i del 
seu assecat, les 
reserves queden 
arran del ciment 
i són clarament 
identificables.
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La fixació del niu 
d’abella al reixat 
es pot fer amb 
filferro. 

4

La retirada de la 
part superior de 
la reserva en niu 
d’abella és fàcil i 
ràpida i es pot fer 
amb la ma sense 
problema.
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REFERÈNCIA GRUIX 
(cm.)

Fo Fo Format reserves F ormat plaques F ormat palet

Nº reserves per placa Nº plaques per palet Nº plaques per palet

HK 201366 9
25 x 15 cm 125 x 120 cm

125 x 120 x 240 cm
40 25

HK 201367 6
25 x 15 cm 125 x 120 cm

125 x 120 x 240 cm
40 38

Per gruixos de formigó de 20 cm de llossa: niu d’abellla de 9 + 6 = 15 cm

Formats de les reserves Nombre reserves per palet 
Referència HK 201366

Nombre reserves per palet 
Referència HK 201367

25 x 15 cm 1000 unitats 1520 unitats

25 x 30 cm 500 unitats 760 unitats

25 x 45 cm 333  unitats 506 unitats

25 x 60 cm 250 unitats 380 unitats

Per gruixos de formigó de 25 cm de llossa: niu d’abellla de 9 + 9 = 18 cm

Formats de les reserves Nombre reserves per palet                   
Referència HK 201366

25 x 15 cm 500 unitats

25 x 30 cm 250 unitats

25 x 45 cm 166 unitats

25 x 60 cm 125 unitats
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