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Özel Kesim EVA Sünger 
 Sandık içi Malzeme yerleşimi

Medikal Sarf Malzeme ve 
CihazlarĦn TaňĦnmasĦr



U-Project alüminyum sandıklar, taşıma ve saklama 
kutuları her alanda ve her sahada rahatlıkla kullanılır. 
Ergonomik kullanımı,dayanıklı alüminyum 
konstrüksyonuve kapakta özel koruma sayesinde toz ve 
su sıçramalarından koruma sağlamaktadır.

Ses sistemleri ve ekipman kutularında,

Drone ve drone aksesuarlarının taşınmasında,

Aydınlatma sistemlerinde ve mikserlerde,

Ofis ve inşaatta,

Evde veya çok çeşitli boş zaman etkinliklerinde.

Sanayi sektöründe,
Sahra ve seyyar hastanelerde,
Afetlerde Acil ve ilk yardım kutusu olarak,
Tıbbi ve ölçüm cihazlarının taşınmasında,
Tıbbi sarf malzemelerinin korunması ve taşınmasında,
Savunma sanayinde,
Lojistik ve depolama alanında
Askeri malzeme ve teçhizat taşımalarında,
Fotoğrafçılıkta cihaz ve lens saklama kutusu
Fuar ve sergi taşımacılığında,
Spor kulüpleri ekipmanlarında ve tıbbi ihtiyaçlarda,
Ses sistemleri ve ekipman kutularında,
Drone ve drone aksesuarlarının taşınmasında,
Aydınlatma sistemlerinde ve mikserlerde,
Ofis ve inşaatta,
Evde veya çok çeşitli boş zaman etkinliklerinde.

1mm alüminyum levha kalınlığı, 4 kg ağırlığında,
 50 Litre kapasite , 57 x 38 x 28 cm ölçülerinde

Alüminyum Sandık :

Kullanım Alanı :

Alüminyum Sandık Ölçüleri : 

• Alüminyum alaşımlı yapı, kalınlık 1.0mm
• Hafif, darbelere dayanıklı
• Anti-korozyon, ısı ve soğuk direnci
• Su geçirmez, yanmaz, toz geçirmez
• Mevcut standart boyutları ve özelleştirilmiş boyutlar
• 2 yanda monte taşıma kulpu
• Alüminyum istiflenebilir köşeler
• Kapakta şeffaf film koruyucu
• Mühürlü contası ile nemi, tozu ve kiri önler.
• Özelleştirilmiş köpük veya EVA veya bölücüler ve 
tepsiler, eşyalarınızı koruyabilir.

Alüminyum Sandık İçi Özel Kesim : 

EVA sünger, EVA Sünger Mat,  Poliüretan Sünger, Pe 
/Polietilen sünger, köpük gibi hafif, darbeye karşı direncli 
malzemeleri CNC makinesinde geometrik olarak kesiyoruz. 

U-Project olarak malzeme seçimine çok önem veriyoruz. 
Bunu yaparken de teknik kesim mühendisliğinden 
yararlanıyoruz.
JPEG, PNG, PDF, CDR, DWG gibi formatlara gºre izim
 alēnēr ve  sandēk ii kullanēlacak malzemeye gºre kesim 
yapēlēr.

Alüminyum sandık içerisinde kullanılacak ürünlere göre 
hızlı şekilde özel kesim projellendirme sağlayarak destek 
olabiliriz.

Model Kodu           Dış Ölçüler (cm)         Litre (lt)

UPR-AL-E30           52 x 32 x 23 cm           30 lt 

UPR-AL-E50           57 x 38 x 28 cm           50 lt

UPR-AL-E95           77 x 43 x 34 cm           95 lt 

UPR-AL-E147         89 x 49 x 39 cm          147 lt

Özellikleri :




