
Sonsuz imkânlar için sayısız 
oluklar.

Rondo‘nun oluklu mukavva 
ambalajları.
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Gelecek bizim için gelenektir

İsraf etmek yerine kullanmak

Rondo Ganahl AG, gelenekleri olan, Avusturyalı bir aile 

şirketidir. Güvenilirl ik, i leriye dönük düşünme ve 

kaynakların sorumlu kullanımıyla müşteriler, çalışanlar, 

tedarikçiler ve toplumla kalıcı ilişkiler kuruyoruz. Bilinçli 

olarak basit tuttuğumuz organizasyon yapımız, hız ve 

verim sağlar. Yerel koşulların da büyük ölçüde dikkate 

alınabilmesi için, şirket sorumluluğunu bir merkezde 

toplamaktan kaçındık.

Avusturya, Macaristan, Romanya ve Türkiye‘deki oluklu 

mukavva tesislerimiz, piyasaları şekillendiriyor. Sürekli 

yatırımlarımızla teknolojik zirve konumumuzu emniyete 

alıyor, yeni ürün sahaları açıyor ve yeni büyüme potan-

siyelleri oluşturuyoruz.

Bizim için müşteri ihtiyaç ve taleplerinin yerine getiril-

mesi, şirketimizin en önemli hedeflerinden biridir!

Sürdürülebilir ekonomi, Rondo‘nun şirket prensibidir. 

Frastanz‘taki kâğıt fabrikamızda yılda 120.000 ton atık 

kâğıt işliyoruz. Bundan elde edilen oluklu mukavva 

kâğıtları, oluklu mukavva endüstrisinde  kullanılmış ve 

%100 geri dönüştürülmüş ürünlerdir. Bu kağıtlarımızla 

oluşturduğumuz ambalajların tamamı yeniden kullanı-

labilir.

Uzmanlığımız, atık kâğıtların toplanmasında da kendisi-

ni gösteriyor. Atıkların hammadde olarak kâğıt endüstri-

sine geri dönebilmesi için Hall, Tirol‘daki toplu tesisi-

mizde yaklaşık 60.000 ton atık kâğıt işliyoruz. Bu 

nedenle ürünlerimiz çevreye duyarlı ve kalıcıdır. Rondo 

Ganahl AG bu çevrimi sürekli tamamlıyor!

Oluklu 
mukavva 
kağıtları

Atık kâğıt

Oluklu mukavvadan 
ambalajlar 



İmkânlar alemine hoş geldiniz
Güvenli ve cazip bir nakliye ambalajı, hassas bir şekilde 

üretilmiş özel kesim bir ambalaj, kaliteli baskısı olan bir 

perakende satış ambalajı veya dikkat çeken bir teşhir 

ambalajı…

Bunları ideal bir şekilde üretmek kadar bizi motive eden 

bir şey daha yoktur; fikirden ürün geliştirme ve üretime 

ve buradan da zamanında teslimata kadar…

Rondo‘nun yenilik gücünün ve kalitesinin bir belgesi 

de, yıllardır aldığımız ulusal ve uluslararası ödüllerdir.

Ancak ödüllerin en büyüğü, müşterilerimizin bir çoğu ile 

kurmuş olduğumuz uzun süreli ortaklıklardır.
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Teknolojiyi mükemmel hizmetle birleştiriyoruz. 
Sonuç: Kalite
Rondo‘da her şey, kalite işareti altındadır. Bunun için 

yüksek tasarım yeteneği ve çalışma azmi gerekir. Bizde, 

sürekli eğitimle uzmanlık bilgilerini geliştirmeye devam 

eden yetkin ve güvenilir personel çalışır. Uzmanlarımız, 

tüm üretim aşamalarında ürünlerinize özel ihtiyaçların 

gerektiği gibi uygulanmasını sağlarlar.

En iyi ürün kalitesi için uzman çalışanlarımız ve yüksek 

teknik düzeyde bir makine parkı en ideal kombinasyo-

nudur. Bizim hizmetimiz, sizin katma değerinizdir.

Bilgisayar 
destekli ambalaj 
geliştirme 
Tüm oluklu mukavva tesislerimizin 

kendi ürün geliştirme uzmanları vardır.

Oluklu mukavva
Modern oluklu mukavva tesislerinde kaliteli ürünler üretiyoruz.

Özel kesimli 
ambalajlar
Yenilikçi kesim ve baskı tekniğiyle oluklu 

mukavva ambalajları, cazip reklam zeminle-

rine dönüşür.

Katlanır kutular
Yüksek nitelikli üretim tekniği, en 

fonksiyonel formu ve ideal sağlamlığı 

garanti eder.

Kalite yönetimi
Sertifikalı kalite yönetim sistemimiz (ISO 9001:2000) ve 

kapsamlı bir şekilde donatılmış test laboratuvarlarımız, ürün-

lerimizin kalitesini garanti etmek üzere tesis edilmiştir.

Üretime entegre paketleme
Ambalajlarımız, otomatik dolum makinelerindeki yüksek perfor-

mansıyla kendini kanıtlar.



Diğerlerinden 
önce.
Tam yerinde.

Oluklu Mukavva Tesisi 
Frastanz (A) 
Rondo
Ganahl Aktiengesellschaft
A-6820 Frastanz, Rotfarbweg 5
Telefon +43 (0)5522/518 41-0
Telefaks +43 (0)5522/518 41-501
frastanz@rondo-ganahl.com

Oluklu Mukavva Tesisi
St. Ruprecht (A) 
Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-8181 St. Ruprecht/Raab, Rondostr. 241
Telefon +43 (0)3178/51 00-0
Telefaks +43 (0)3178/51 00-630
st.ruprecht@rondo-ganahl.com

Oluklu Mukavva Tesisi
Budapest (H)
Rondo Hullámkartongyártó Kft.
H-1239 Budapest, Ócsai út 5.
Levélcím: H-1734 Bp., Pf. 42.
Telefon (+36-1) 289-2300
Telefaks (+36-1) 289-2399
budapest@rondo-ganahl.com

Oluklu Mukavva Tesisi
Cluj (RO)

SC Rondocarton SRL
RO-407042 Sânnicoara/Apahida, jud. Cluj
Str. Aviatorilor, Nr. 2A
Telefon +40 (0)264/41 60 06
Telefaks +40 (0)264/41 60 07
cluj@rondo-ganahl.com

Oluklu Mukavva Tesisi
Târgoviste (RO)

SC Rondocarton SRL
RO-130089 Târgoviste/jud. Dâmboviţa
Str. Laminorului, Nr. 40
Telefon +40 (0)245/20 75 30
Telefaks +40 (0)245/20 75 31
targoviste@rondo-ganahl.com

Oluklu Mukavva Tesisi
İstanbul (TR)
MKB Oluklu Mukavva Kutu ve
Ambalaj San. Tic.A.Ş
İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB D-13
Tepeören Köyü Tuzla/İstanbul
Telefon +90 216 593 18 93 (PBX)
Telefaks +90 216 593 18 98
istanbul@rondo-ganahl.com
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