Lăsați-vă cuceriți!
Cutii pentru vin
de la Rondo.

Bandă de întărire

Bag in box

Cutii de cadou

Cu despărţitor rapid

Cutie cu autoformare
şi cu mâner de
prindere

Cutie pentru
automat cu perforaţii

Cutie pentru
automat

Cu despărţitor integrat
lipit pe maşina specială

Cutie pliantă
verticală

Cutie pliantă
orizontală

Atracție din prima clipă.

Exigenta lume a vinurilor.

Sticlele şi etichetele vinurilor au un design atrăgător.

lat pentru a satisface orice pretenție. Pentru aceasta,

Un vin bun dintr-un an bun – aceasta este mândria

se spargă, până la cutia comodă de transport al vinuri-

Ambalajele pentru vinuri de la Rondo accentuează

Rondo dispune de proceduri de imprimare şi producție

oricărui viticultor. Vinurile sunt distribuite în mod diferit,

lor spre casă şi la ambalajele elaborate de cadouri şi

aspectul atractiv şi inconfundabil al acestora.

corespunzătoare – de la economica imprimare flexo

începând de la comerţul direct, continuând cu

vânzare ce evidenţiază originea produsului.

până la splendida imprimare offset. Pentru o experienţă

comercianţii specializaţi şi până la supermarketuri.

Înainte de toate, avem specialişti experimentaţi în

ce încântă toate simțurile.

Acest lucru necesită o mare atenţie în ceea ce priveşte

ambalaje cărora le place să găsească soluţii individu-

transportul şi prezentarea vinurilor. De la cartonul exte-

ale – de la unităţi sigure de transport, până la

rior rezistent, care trebuie să protejeze sticlele ca să nu

atrăgătoarele ambalaje de vânzare.

Rondo oferă o gamă variată de calităţi de carton ondu-

Vinurile excepţionale merită
un ambalaj excepţional.
Inovaţiile sunt baza succesului grupului nostru. În strânsă

vin cu separatori integrați. Acest ambalaj a fost nominali-

colaborare cu clienții noștri noi dezvoltăm permanent

zat pentru premiul de stat al Austriei datorită construcţiei

ambalaje premiate atât pe plan național cât și internațional.

sale inovatoare.

Un exemplu în acest sens este cutia pentru șase sticle de

Cu ce vă putem fi de folos?

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

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

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

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

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-88515 Langenenslingen/Ittenhausen
Bruttelweg 1
Telefon +49 (0)7376/96 25-0
Telefax +49 (0)7376/16 81
info@walz-verpackungen.de

www.rondo-ganahl.com
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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

