Taze meyve ve sebzeler
için yepyeni yaratıcı fikirler
Rondo‘dan meyve
ve sebze ambalajları.

Özel kesimli tepsi

tepsi kutu

Sepet kutu

Elle katlanır kasa-kutu

Geçmeli kasa-kutu

Kenarları katlı kasa-kutu

Köşeleri katlı kasa-kutu

Düz kasa-kutu

Dışı sert içindekiler yumuşak

Yeni hasat edilmiş ürünler için,
hızlı teslimat süreleri

Denizler ötesinde mi, yoksa hemen köşede mi? Taşıma

özellikle de birden fazla kasa-kutu üst üste dizildiğinde

İyi bir ambalajın dört sırrı vardır: meyve ve sebze

Bizler her isteğinizi hızlı ve mükemmel bir şekilde yerine

ve depolama sırasında birçok şey olabilir. Hiçbir şeyin

veya nem veya yoğuşan suyla ambalajın sağlamlığı

ambalajları için özel olarak geliştirilmiş bir konfeksiyon

getirmeyi amaçlıyoruz. Rahatça arkanıza yaslanın ve

zarar görmemesi için, güvenilir meyve ve sebze

sınandığında, hassas ürünler için ideal korumayı

teknolojisi, esnek bir üretim planlama modülü, deneyim-

size sunduğumuz avantajlardan yararlanın.

ambalajları geliştirdik. Oluklu mukavva üretim tesisleri-

sağlamak için çalışıyoruz.

li satış danışmanlarımız ve kasa-kutuların geliştiril-

mizdeki modern üretim yöntemlerimiz sayesinde,

mesinden teslimatına kadar çok kısa teslim süreleri.

Bir bakışta cazip avantajlar
• katlı oluklar, yoğuşan suyun kâğıda
ulaşmasını önler ve yüksek sağlamlık sağlar
• nemden korumak için gerektiğinde ambalajın
içi kaplanır

Ambalajlarımızda taşınan taze meyve veya sebzeleriniz
yerlerine daha iyi koşullarda ulaşır. Büyük meyve
işletmelerinin eski ve güvenilir bir ortağı olarak,
müşterilerimizin arzularını ve özel beklentilerini bili-

• yüksek kaliteli kâğıt kullanımı dayanımı artırır

yoruz. Tüm ürünler için özel yapılmış ambalajlar

• çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir

geliştiriyoruz. Bunlar çekirdekli meyveler, sert çekirdekli

• ideal lojistik için düşük ağırlık elde edilir

meyveler, sebze, baharat veya yemişlerden herhangi

• her üründe yüksek baskı kalitesi amaçlanır

biri olabilir.

Bir meyve sepeti kadar renkli
Şekil ve kesim esnekliği, çok yönlülük açısından

Bu şekilde yaratıcı, iştah açan bağımsız ve eşsiz amba-

karşılaştırılamaz. Ayrıca çeşitli baskı seçenekleriyle

laj konseptleri için yeni tasarım alanları oluşturuyoruz.

geniş bir yelpaze sunuyoruz.
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