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OFERTA PRODUKTOWA TEKTURY LITE 

 

 

FORMAT: 1300 – 1050 mm GRAMATURA: 1100 – 3200 g/m2 GRUBOŚĆ: 1,2 – 4,0 mm  

 

 

 

ARKUSZ GRUBOŚĆ GRAMATURA ELASTYCZNOŚĆ GŁADKOŚĆ 

1300 x 1050 
mm 

1,2 mm 1100 g/m2 x2* x1** 

1300 x 1050 

mm 
1,6 mm 1400 g/m2 x2* x1** 

1300 x 1050 
mm 

2,0 mm 1800 g/m2 x2* x1** 

1300 x 1050 

mm 
3,0 mm 2600 g/m2 x2* x1** 

* dwa promienie gięcia tektury ECOFLEX (wygina się po obu bokach) ** wygładzona po jednej stronie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentujemy Państwu ofertę tektur litych oraz produktów 

tapicerskich z naszych zakładu produkcyjnego, Fabryki 

Tektury “Nowa Ziemia”, w którym rozwijamy nowe linie 

tektur EcoFlex oraz SoftBoard. Informacja na temat pełnej 

oferty handlowej Grupy Foxnord jest dostępna stronie 

www.foxnord.com oraz www.tekturalita.pl. Zapraszamy! 

 

Tektura lita stworzona specjalnie na potrzeby przemysłu meblowego. Posiada 

unikalne właściwości, gdyż wygina się w każdą stronę (dwa promienie gięcia), 

co daje wymierne oszczędności podczas cięcia na inne formaty. 

Poniżej oferta magazynowa dostępna w ciągłej sprzedaży. Wszystkie inne formaty, grubości 

i gramatury dostępne na zamówienie. Wycinamy również formatki wraz z zaokrągleniami 

według wzoru klienta. 

Tektury lite EcoFlex mają zastosowanie między innymi przy produkcji szkieletów meblowych 

o dużych promieniach gięcia. 

Niezwykle ważną częścią strategii środowiskowej Grupy Foxnord 

jest ochrona środowiska i zasobów leśnych. Nasze produkty 

produkowane są w procesie recyclingu makulatury. Pragniemy 

poinformować, że od 22.10.2013 roku posiadamy certyfikat 

FSC ® CoC o numerze CU-COC-829398 ważny do 2018r. 

http://www.foxnord.com/
http://www.tekturalita.pl/
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FORMAT: 1540 x 1100 mm, 2200 x 1025 mm GRAMATURA: 900 – 1500 g/m2 

GRUBOŚĆ: 1,0 – 2,0 mm  

ARKUSZ*** GRUBOŚĆ GRAMATURA ELASTYCZNOŚĆ GŁADKOŚĆ 

1540 x 1100 

mm 
1,6 mm 1100 g/m2 X1* X1** 

2200 x 1025 
mm 

1,6 mm 1100 g/m2 X1* X1** 

1540 x 1100 

mm 
1,2 mm 900 g/m2 X1* X1** 

2200 x 1025 
mm 

1,2 mm 900 g/m2 X1* X1** 

* promienie gięcia tektury SOFTBOARD ** wygładzona po jednej stronie. Możliwość zakupu arkuszu z jednym 

obciętym bokiem 

 

 

 

 

 

 

FORMAT: 750 x 1150 mm GRAMATURA: 870 – 1800 g/m2 GRUBOŚĆ: 1,0 – 2,5 mm  

ARKUSZ GRUBOŚĆ GRAMATURA ELASTYCZNOŚĆ GŁADKOŚĆ 

750 x 1150 
mm 

1,0 mm 870 g/m2 X1* X1-2** 

750 x 1150 

mm 
1,2 mm 970 g/m2 X1* X1-2** 

750 x 1150 
mm 

1,4 mm 1100 g/m2 X1* X1-2** 

750 x 1150 

mm 
1,6 mm 1200 g/m2 X1* X1-2** 

* promienie gięcia tektury INTROBOARD ** możliwość wygładzenia po jednej lub dwóch stronach 

 

 

 

Tektura lita szara stworzona specjalnie do zastosowań, gdzie masa właściwa 

ma duże znaczenie. Tektura lita SoftBoard jest bardzo lekka w porównaniu 

do innych tektur dostępnych na rynku, co daje wymierne oszczędności.  

Poniżej oferta magazynowa dostępna w ciągłej sprzedaży. Wszystkie inne formaty, grubości 

i gramatury dostępne na zamówienie. Wycinamy również formatki wraz z zaokrągleniami 

według wzoru klienta. 

Tektury lite SoftBoard mają zastosowanie między innymi w meblarstwie, przy produkcji szkieletów 

meblowych o dużych promieniach gięcia, w przemyśle i pakowaniu mało i wielkoformatowym, jako 

przekładka, jako zabezpieczenie powierzchni w budownictwie oraz w wielu innych zastosowaniach. 

Tektura lita szara stworzona specjalnie do zastosowań w introligatorstwie 

m.in. do opraw twardych oraz kaszerowania. Tektura lita IntroBoard jest 

bardzo lekka w porównaniu do innych tektur dostępnych na rynku, co daje 

wymierne oszczędności w użyciu.  

Niezwykle ważną częścią strategii środowiskowej Grupy Foxnord jest ochrona 

środowiska i zasobów leśnych. Nasze produkty produkowane są w procesie 

recyclingu makulatury z zachowaniem poszanowania środowiska naturalnego. 
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FORMAT: 1250 x 1150 mm GRAMATURA: 930 – 2000 g/m2 GRUBOŚĆ: 1,0 – 2,5 mm  

ARKUSZ*** GRUBOŚĆ GRAMATURA ELASTYCZNOŚĆ GŁADKOŚĆ 

1250 x 1150 

mm 
1,0 mm 930 g/m2 X1* X1** 

1250 x 1150 

mm 
1,2 mm 1130 g/m2 X1* X1** 

1250 x 1150 
mm 

1,4 mm 1200 g/m2 X1* X1** 

1250 x 1150 

mm 
1,5 mm 1250 g/m2 X1* X1** 

* promienie gięcia tektury SOFTBOARD +  ** wygładzona po jednej stronie. Możliwość zakupu arkuszu  

z jednym obciętym bokiem 

 

 

OFERTA PRODUKTOWA MATERIAŁY TAPICERSKIE 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ekologiczne i proste zabezpieczenie nakrętki kłowej (pazurkowej) przed 
wypadaniem, przekręcaniem oraz zbyt długimi śrubami. 

 

Wymiar: 40x40x1,3 mm 

Gramatura: 1500 g/m2 

 
 

 

Pakowanie: Estetyczny, praktyczny i ekologiczny karton pakowany po 1000 sztuk pozwala na łatwą 

kontrolę zużycia oraz pomaga zachować czystość na stanowisku pracy. 
 

 

Tektura lita specjalistyczna z dodatkiem klejów, stworzona specjalnie do 

zastosowań w trudnych warunkach, takich jak duża wilgotność oraz 

niesprzyjające warunki atmosferyczne. Tektura lita SoftBoard + dzięki 

zastosowaniu dodatków uszlachetniających, charakteryzuje się zwiększoną 

trwałością i wytrzymałością.  
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         WWW.FOXNORD.COM                                          WWW.TEKTURALITA.PL  

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EcoBelt – paski tapicerskie/meblowe wykonane z tektury litej, służą do 

estetycznego wykończenia mebli tapicerowanych. Paski te zastępują nie 
ekologiczne produkty z polietylenu oraz PCV. 

Wymiar: 1050 x 15, 1050 x 18, 1050 x 20 mm 

Inne wymiary dostępne na zamówienie klienta. 
 

 

Pakowanie: Paski EcoBelt pakowane są w 

kartony o wymiarach 240x240x1100 mm po 
1000 m.b., co ułatwia wyjmowanie pasków 

z opakowania oraz utrzymanie porządku na 
stanowisku pracy. Karton jak i paski są w 

100% ekologiczne i podlegają recyklingowi. 
 

 

 
Transport:  

Dostarczamy nasze produkty na terenie całego kraju. Po potwierdzeniu zamówienia dostawa w ciągu 
24 – 72 godzin. 

 
Minima logistyczne:  

 
EcoFlex/SoftBoard – minimalne zamówienie 1000 kg (1 paleta formatu) 
EcoClips – minimalne zamówienie 10 opakowań po 1000 szt.  

EcoBelt – minimalne zamówienie 1 opakowane 1000 m.b. (1 paleta = 35 kartonów) 
Maksymalna wysokość palety wynosi 1,6 m 

 
Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym pod numerem (032) 720 51 11 lub emailem 
biuro@foxnord.com. Nasza pełna oferta handlowa znajduje się na stronie www.tekturalita.pl.  
 

    Zespół Foxnord  
 
 
 

http://www.foxnord.com/
http://www.tekturalita.pl/

