Számtalan hullám
végtelen lehetőségekhez
A Rondo
hullámlemez-csomagolásai

Nálunk a jövőnek hagyománya van
A Rondo Ganahl Aktiengesellschaft részvénytársaság

Ausztriában, Magyarországon, Romániában és Törö-

nagy múltú osztrák családi vállalkozás. A megbíz-

kország üzemelő hullámlemezgyárainknak piacalakító

hatóság, a hosszútávú gondolkodás és az erőfor-

szerepük van. Folyamatos beruházásokkal biztosítjuk

rásokkal való felelősségteljes gazdálkodás alapján tar-

technológiai csúcspozíciónkat, új termékterületeket

tós kapcsolatokat építünk ki a megrendelőkkel, a dol-

kutatunk fel, és széles növekedési potenciált hozunk

gozókkal, a szállítókkal és a nyilvánossággal. Tudatosan

létre.

Hullámlemezalappapír

egyszerű szervezeti struktúránk gyorsaságot és hatékonyságot tesz lehetővé. A vállalkozói felelősséget

Megrendelőink kívánságainak a teljesítése vállalatunk

decentralizáltuk, így a helyi adottságoknak is nagymér-

egyik leglényegesebb célja!

tékben meg tudunk felelni.
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A körforgásos gazdálkodás a Rondónál üzleti alapelv.

Know-how-nk a használt papír gyűjtésében is érvénye-

Frastanzi papírgyárunkban évente 120.000 t használt

sül. A tiroli Hallban és Budapesten működő begyűjtő

papírt hasznosítunk. Az ebből nyert hullámalappapír

üzemeinkben mintegy 60.000 t használt papírt dolgo-

így tehát 100%-os recycling-termék, amelyet a hullám-

zunk fel, hogy az újra visszakerülhessen a papíriparba

lemezipar (nagy hányadban saját hullámlemezgyáraink-

fajtatiszta nyersanyagként. Következetesen környezet-

ban) használ fel. Az ott előállított csomagolások teljes

barát és fenntartható. A Rondo Ganahl részvénytár-

egészében újrahasznosíthatók.

saság zárja a kört!

Üdvözöljük a lehetőségek birodalmában
Akár biztonságos és vonzó szállítási csomagolásról,

A Rondo innovációs erejét és minőségét bizonyítják

akár nagy pontossággal kimetszett, gépi töltéshez

azok a nemzeti és nemzetközi díjak, amelyeket évek

készült csomagolásról, akár nagyértékű, többszín-

óta nekünk adományoznak.
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kapcsolatok jelentik.

tási folyamaton keresztül egészen a pontos szállításig.
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megoldjuk: az ötlettől a termékfejlesztésen és a gyár-
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mos megrendelőnkkel kialakított hosszútávú partneri
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Számunkra azonban a legnagyobb elismerést a szá-

nöz minket jobban, mint az, hogy mindezt optimálisan
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figyelemfelkeltő kínálóról van szó, semmi nem ösztö-
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Kimetszéssel
készített csomagolások

A legkorszerűbb technikát a legjobb
szolgáltatással ötvözzük
Az eredmény: minőség
A Rondónál minden a minőség jegyében valósul meg.

valósításáról minden gyártási szakaszban. A legma-

Ehhez okos fejekre van szüksége. Nálunk hozzáértő és

gasabb színvonalon dolgozó munkatársaink és géppar-

megbízható munkatársak dolgoznak, akik know-how-

kunk

jukat folyamatos képzéssel fejlesztik tovább. Gondos-

termékminőség érdekében. A mi szolgáltatásunk Önnél

kodnak az Ön egyéni kívánságainak következetes meg-

hozzáadott értéket jelent!

tökéletes

kombinációt

Csomagolásfejlesztés
CAD-del

alkotnak

a

Innovatív kimetszési és nyomtatási technikával a hullámlemez-csomagolások attraktív reklámhordozókká válnak.

legjobb

TFL dobozok
A fejlett gyártástechnológia garantálja a legjobb funkcionalitást és a
legkedvezőbb stabilitást.

Minden egyes hullámlemezgyárunk saját fejlesztési osztállyal
rendelkezik.

Hullámlemez
A legmodernebb hullámlemezgyártó berendezéseken gyártunk értékes termékeket.

Minőségirányítás
Tanúsítvánnyal rendelkező minőségirányítási rendszerünk
(ISO 9001-2000) és jól felszerelt vizsgálati laboratóriumunk az Ön termékminőségének a garanciája.

Termékcsomagolás az
ügyfélnek
Csomagolásaink az automata csomagolási folyamatokban
is kiváló teljesítményt nyújtanak Önnek.

Helyben.
A többiek
előtt.

Frastanz (A)

St. Ruprecht-i hullámkartongyár (A)

Budapesti hullámkartongyár (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

Kolozsvári hullámkartongyár (RO)

Târgovistei hullámkartongyár (RO)

Isztambuli hullámkartongyár (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

Walz Csomagolás Kft (D)
Walz Csomagolások Kft.
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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