
Ondule nenumărate pentru 
posibilităţi nenumărate.

Ambalaje din carton ondulat
de la Rondo.
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La noi viitorul are tradiţie.

Refolosire în loc de Risipă.

Societatea comercială Rondo Ganahl AG este o com-

panie care a debutat ca o afacere a unei familii aus-

triece cu o veche și bogată tradiție. Prin seriozitate, 

gândire pe termen lung și o util izare profund 

responsabilă a resurselor întemeiem relații durabile cu 

clienții, colaboratorii și furnizorii noștri. Rapiditatea și 

eficiența noastră sunt rezultatul unei structuri 

organizaționale simple și flexibile. Atribuții le și 

răspunderile în cadrul companiei noastre beneficiază 

de o largă descentralizare putând fi astfel adaptate în 

cea mai mare măsură realităților locale.

Fabricile noastre de carton ondulat din Austria, Ungaria, 

România și Turcia sunt formatoare de piață, investițiile 

având ca obiectiv major adaptarea la noile evoluții și 

răspunsul cu maximă promptitudine la solicitările actu-

ale ale clienților noștri. Printr-o tehnologie de vârf 

creăm, dezvoltăm, valorificăm noi domenii de producție 

și, totodată, generăm un potențial de dezvoltare.   

Satisfacerea dorințelor și cerințelor clienților noștri este 

unul din principiile fundamentale ale companiei noastre! 

Reciclarea este un aspect important al filozofiei Rondo, 

astfel în fabrica noastră de hârtie din Frastanz reciclăm 

anual până la 120.000 tone de deșeuri de hârtie și carton.

Hârtia astfel produsă este folosită în toate fabricile 

noastre de carton ondulat, iar ambalajele fabricate sunt 

în totalitate reciclabile.

Know-how-ul și experiența noastră profesională se fac 

simțite și în cadrul colectării de deșeuri. La punctele 

noastre de colectare situate în Hall (Tirol) și în Budapesta 

prelucrăm în jur de 60.000 tone de deșeuri folosite în 

proporție de 100 % la fabricarea hârtiei. Acesta este un 

concept eficace de reutilizare a produselor din carton 

ondulat prin care Rondo Ganahl AG închide circuitul 

recuperare – recondiționare – refolosire.

Hârtie brută-
carton ondulat

Maculatură 

Ambalaje din
carton ondulat



Bun venit în împărăţia posibilităţilor.
Fie că este vorba de un ambalaj pentru transport sigur 

și atractiv, ori de un ambalaj ștanţat cu precizie pentru 

automat, ori de un ambalaj comercial imprimat bine, 

ori de un display incitant, nimic nu ne poate stimula 

mai mult decât dorinţa de a rezolva acestea în mod 

optim: de la conceperea și dezvoltarea  produsului 

până la fabricarea și livrarea lui în timp util. 

Premiile naţionale și internaţionale pe care le primim de 

ani buni încoace reprezintă dovada creativității și 

calității produselor de la Rondo. 

Cea mai mare recunoaștere pentru noi o reprezintă 

parteneriatele de lungă durată pe care le cultivăm cu 

mulţi dintre clienţii noștri. 
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Noi multiplicăm cea mai modernă tehnologie 
cu cel mai bun service. Rezultatul: calitate.
La Rondo, totul stă sub semnul calităţii. Pentru aceasta 

este nevoie de intelingență și creativitate. În compania 

noastră lucrează personal competent și de încredere 

care își îmbogățește experiența profesională printr-o 

constantă specializare, intervenind cu propriile soluții în 

cadrul tuturor etapelor de producție. Angajații noștri și 

utilajele performante constituie combinația perfectă în 

garantarea calității produselor și a unui Service clienți 

convingător. Service-ul nostru este plusvaloarea 

dumneavoastră.

Dezvoltarea 
ambalajelor cu 
ajutorul CAD.  
Fiecare din fabricile noastre de carton 

ondulat dispune de un departament pro-

priu de dezvoltare a produsului.

Carton ondulat.
Noi fabricăm produse de înaltă calitate cu utilaje moderne de producere a cartonului ondulat.

Ambalaje 
ştanţate.
Datorită unei tehnologii inovative de 

ștanţare și imprimare, ambalajele din car-

ton ondulat devin suporturi de publicitate 

extrem de atrăgători.

Cutii pliante.
Tehnologia de producţie de ultimă 

generație garantează cea mai bună 

funcţionalitate și stabilitate optimă.

Managementul calităţii.
Managementul nostru de cal itate cert i f icat ( ISO 9001-2000) 

ș i  laboratoarele noastre de testăr i  b ine echipate vă 

garantază cal itatea produselor dumneavoastră.

Ambalarea la 
sediul clientului.
Ambalajele noastre conving și prin adaptabil itatea 

excepţională la uti lajele cu sisteme de prelucrare automatizată.



La faţa 
locului. 
Înaintea 
celorlalţi.

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

Fabrica de carton ondulat St. Ruprecht (A)
Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-8181 St. Ruprecht/Raab, Rondostr. 241
Telefon +43 (0)3178/51 00-0
Telefax +43 (0)3178/51 00-630
st.ruprecht@rondo-ganahl.com

Fabrica de carton ondulat Budapesta (H)
Rondo Hullámkartongyártó Kft.
H-1239 Budapest, Ócsai út 5.
Levélcím: H-1734 Bp., Pf. 42.
Telefon (+36-1) 289-2300
Telefax (+36-1) 289-2399
budapest@rondo-ganahl.com

Fabrica de carton ondulat Cluj (RO)

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

Fabrica de carton ondulat Târgoviște (RO)

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

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