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élvezet
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Erősítő szalag

Bag-in-Box

Ajándékdobozok

Automata rekesztékkel

Önzáró aljú doboz
hordfüllel
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perforációval

Doboz automata
csomagoláshoz

Kívánságra gépi
úton beragasztott belső
elválasztókkal

Kartondoboz, álló

Kartondoboz, fekvő

Élvezet az első pillanattól

A borok világa igényes

A borászok nem sajnálják az időt a palackok és a cím-

„Saját termésű“ hullámkartonprofilok széles válasz-

Egy jó évjárat minden borász büszkesége. A megfelelő

képességű gyűjtő kartondoboztól kezdve – amelynek

kék ötletgazdag kialakítására annak érdekében, hogy

tékát kínálja azért, hogy megfeleljen a legkülönbözőbb

formatervezés mellett elsősorban átgondolt csoma-

elsősorban az a feladata, hogy megvédje a palackokat

boruknak méltó megjelenést kölcsönözzenek. A Rondo

követelményeknek. Ehhez a megfelelő nyomtatási és

golásra van szükség, amely a nemes nedűt jól védetten

a töréstől – a termék hazavitelére szolgáló, kézreálló

boros kartonjai segítik a vonzó, jó benyomást keltő és

nemesítési eljárásokat kínálja – a gazdaságos flexo-

juttatja a borász pincéjéből a vevő asztalára.

szállítási csomagoláson át az igényes ajándék- és érté-

összetéveszthetetlen megjelenést.

nyomtatástól egészen a magasfényű ofszetnyomtatásig.

Napjainkban ugyanis a bort már nemcsak a szuper-

kesítési célú csomagolásig, amelynek az a rendelteté-

A minden érzéket lelkesítő borélményért.

marketben vagy a szaküzletben, hanem közvetlenül is

se, hogy a bor származását hangsúlyozza. Tapasztalt

értékesítik. Ez teljesen különböző követelményeket

csomagolási szakembereink megoldásai a teljes ter-

támaszt a csomagolásokkal szemben. A nagy ellenálló-

mékvonalon meggyőzőek.

Kiváló borok kiváló
csomagolást érdemelnek
Sikerünk

szorosan

az integrált elválasztókkal ellátott, 6 palackos boros karto-

együttműködve folyamatosan új csomagolásokat fej-

alapja

az

innováció.

Vevőinkkel

nért. Ezt újszerű konstrukciója alapján az Osztrák Állami

lesztünk ki, amelyekért évek óta hazai és nemzetközi szin-

Díjra jelölték. Önért mit tehetünk?

ten különböző díjakkal tüntetnek ki bennünket – mint pl.
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