Végtelen
lehetőségek
A Rondo végtelenített
hullámkartonja

Nagy teljesítmény és alacsony költség

Végtelenül kedvező

A terjedelmes vagy különleges alakú termékek csoma-

választani. A Rondo végtelenített hullámkartonja véget

A végtelenített hullámkarton nemcsak kedvező, hanem gyors is: jól kigondolt logiszti-

golása nagy művészet. Idáig csak nagy ráfordítással

vet a drága, különleges csomagolásoknak.

kai koncepcióink révén bármikor lehetségesek rövid időn belüli szállítások. Csak

volt megvalósítható. A költséges egyedi megoldások

minimális helyet igényel, és személyzet, szállítás, raktározás, valamint csomagolás

és a különféle csomagolások áradata között lehetett

tekintetében mind időt, mind pénzt megtakarít.

Végtelenül univerzális
Legyen szó akár kézzel, akár egyszerű berendezéssel vagy komplex csomagológépsorral végzett csomagolásról – a végtelenített hullámkarton tökéletesen beilleszkedik
a legkülönbözőbb csomagolási folyamatokba.
Nagyobb darabszámú termékek csomagolása esetén racionális lehetőségeket nyújt a
speciális fejlesztésű gépek használata. Készséggel megosztjuk Önökkel ismereteinket
és tapasztalatainkat, valamint tanácsadással szolgálunk a megfelelő csomagolástechnika kiválasztása során.

Vég nélküli lehetőségek
Számunkra és vevőink számára folyamatos beruházások biztosítják a termelési
folyamat állandó javítását. Ennek legújabb példája a frastanzi üzemünkben a végtelenített hullámkarton előállítása során használt, teljesen automatizált lerakóberendezés.
Vevőink kívánságait így még gyorsabban és még rugalmasabban tudjuk teljesíteni.

Végtelenül hatékony
Végtelenített hullámkartonunk még többet is tud. Csomagolásából okos marketingeszköz válik. Az Ön kívánsága szerint két színben meg tudjuk nyomtatni végtelenített
hullámkartonból készült csomagolásait.

Vég nélküli sokoldalúság
A Rondo végtelenített hullámkartonja többféle profilban
is rendelkezésre áll: B-, C-, EB-, ill. BC-hullám.
A hullámkartonok széles választéka (kraftliner, testliner
vagy a kettő valamely kombinációja) minden alkalmazási célra a megfelelő csomagolást garantálja. A nagy
termékválasztékkal és kis csomagolási méretekkel
termelő vállalatok számára termékeink ezért különösen
alkalmasak.

Raklapmagasságok 2.100 mm-ig változtathatók:
B-hullám

700 fm / raklap

C-hullám

500 fm / raklap

EB-hullám

480 fm / raklap

BC-hullám

324 fm / raklap

A végtelenített hullámkarton profiljai:

B

C

Hajtogatott
hosszúságok: 800 mm-től 1.400 mm-ig
800 mm-től 10 m-ig

Nyomás:

2 szín

BC

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

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

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

www.rondo-ganahl.com
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