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THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT KHÔNG SỬ DỤNG ĐINH ・特別な設計・特別な設計・特別な設計・特別な設計
⊕ Sản phẩm được thiết kế sử dụng hoàn toàn gỗ dán và được cố định và liên kết chắc chắn bằng đai thép đặc biệt 

dập ở các góc, nắp và đáy thùng, không sử dụng đinh vít như thùng thông thường製品はすべて合板で利用し、蓋、ボクスのそれぞれの角には鉄板で固定すること。
⊕ Có thể sản xuất số lượng lớn, kích thước khác nhau theo yêu cầu cụ thể大量を生産可能およびさまざまなサイズにも対応できます
⊕ Lắp ráp và tháo dời rất dễ dàng và nhanh chóng, không cần máy móc hỗ trợ組み立てまた分解は作業しやすい、簡単な手作業できます。
⊕ Tháo dời từng phần, tiết kiệm chi phí vận chuyển và lưu kho trong nhà máy分解しやすいため、在庫および運搬は簡単にできます。

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM　製品のメリット　製品のメリット　製品のメリット　製品のメリット
⊕ Thích hợp với hàng hóa giá trị cao, khối lượng nhẹ đến trung bình, đóng gói < 1000 kg/m3 thùng, hàng điện tử

điện lạnh, linh kiện, phụ tùng điện tử, viễn thông, ô tô, xe máy …貴重な製品向け梱包することはひとつのメリット。またボクスの重量は軽いため、電気製品、車部品ために一番似合うこと（1,000kgまで対応できます）
⊕ Khối lượng thùng giảm tới 20% giúp tiết kiệm rất lớn chi phí vận chuyển, đặc biệt là cước phí hàng không輸出するとき、ボクスの重量は普通のボクスと比べて約20％軽いですので、運賃も節約できること（特に飛行機で輸出）
⊕ Chiếm rất ít diện tích lưu kho, phân phối, dễ dàng tháo rời và lắp đặt nhanh chóng mà không cần kĩ năng và 

công cụ hỗ trợ在庫するときはスペスが少面接を占めること、簡単に組み立ておよび分解できること。
⊕ Nẹp thép đặc biệt thay đinh giúp thùng cứng vững, liên kết chắc chắn và hàng hóa không bị xây xát vì mũ đinhあまり釘を利用しないため、製品に傷をしないこと。
⊕ Tái sử dụng thùng gỗ nhiều lần, giảm chi phí đóng gói và an toàn cho hàng hóa何回も再利用すること。
⊕ Phù hợp hoàn toàn với tiêu chuẩn đóng gói quốc tế, không cần hun trùng ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa

và không phải hun trùng như các thùng khác, không cần chứng thư hun trùng, tiết kiệm thời gian và chi phíすべて合板ですので薫蒸が必要ないため、時間およびお金が節約できること。
⊕ Kích thước sản phẩm có thể sản xuất hàng loạt số lượng lớn và theo kích thước khác nhau大量を生産可能およびさまざまなサイズにも対応できます
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Để thêm thông tin chi tiết hơn...

Interwood FlexBOX
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