Ondule nenumărate pentru
posibilităţi nenumărate.
Ambalaje din carton ondulat
de la Rondo.
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Reciclarea este un aspect important al filozofiei Rondo,

Know-how-ul și experiența noastră profesională se fac
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simțite și în cadrul colectării de deșeuri. La punctele

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

noastre de colectare situate în Hall (Tirol) și în Budapesta
prelucrăm în jur de 60.000 tone de deșeuri folosite în
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calității produselor de la Rondo.
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Ambalaje
ştanţate.

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

cadrul tuturor etapelor de producție. Angajații noștri și

este nevoie de intelingență și creativitate. În compania

utilajele performante constituie combinația perfectă în

noastră lucrează personal competent şi de încredere

garantarea calității produselor și a unui Service clienți

care își îmbogățește experiența profesională printr-o

convingător.
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dumneavoastră.

Service-ul

nostru

este

Dezvoltarea
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ştanţare şi imprimare, ambalajele din carton ondulat devin suporturi de publicitate
extrem de atrăgători.
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Cutii pliante.
Tehnologia de producţie de ultimă
generație garantează cea mai bună
funcţionalitate şi stabilitate optimă.

Fiecare din fabricile noastre de carton
ondulat dispune de un departament propriu de dezvoltare a produsului.

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

Managementul calităţii.
Managementul nostru de calitate certificat (ISO 9001-2000)
și laboratoarele noastre de testări bine echipate vă
garantază calitatea produselor dumneavoastră.

Ambalarea la
sediul clientului.
Ambalajele noastre conving și prin adaptabilitatea
excepţională la utilajele cu sisteme de prelucrare automatizată.

La faţa
locului.
Înaintea
celorlalţi.

Fabrica de carton ondulat Frastanz (A)

Fabrica de carton ondulat St. Ruprecht (A)

Fabrica de carton ondulat Budapesta (H)

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

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

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)

Fabrica de carton ondulat Târgovişte (RO)

Fabrica de carton ondulat Istanbul (TR)

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

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

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

Ambalaje din carton ondulat Walz (D)
Ambalaje din carton ondulat Walz (D)
D-88515 Langenenslingen/Ittenhausen, Bruttelweg 1
Telefon +49 (0)7376/96 25-0
Telefax +49 (0)7376/16 81
info@walz-verpackungen.de
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