Nemaipomenit de frumos.
Imprimare offset directă
de la Rondo.

Ambalajul, un factor de succes.

Tehnologie unică. Posibilități incomparabile.

Ambalajele atractive au un rol decisiv pentru succesul

Soluţiile de ambalare oferite de Rondo sunt în acelaşi

Imprimarea cartonului ondulat presupune utilizarea

Rondo oferă gama completă a posibilităţilor de impri-

unui produs. Ambalajul preia, pe lângă funcţia clasică

timp atrăgătoare şi economice. Rondo, ca producător

celor mai înalte performanțe tehnice, umane şi materi-

mare: imprimare flexo, offset directă şi caşerare offset.

de protejare, în măsură tot mai mare şi sarcini de

de ambalaje, oferă în premieră o tehnologie care

ale. Specialiștii Rondo reușesc să folosească cele trei

Toate acestea fac posibilă realizarea unor ambalaje

comunicare, deoarece canalele de publicitate alterna-

combină ambele caracteristici.

componente într-o armonie perfecă şi să exercite, prin

creative, autonome şi inconfundabile care generează

tiva îşi pierd din eficienţă. In consecinta apar cerinţe

intermediul sistemului integrat de management al

impulsul de a cumpăra.

noi şi complexe referitoare la designul de ambalare.

calităţii, un control strict al procesului de productie, de
la materia primă până la produsul finit.

Imprimare offset directă
pe carton ondulat.
Se deschid astfel noi posibilităţi de a realiza ambalaje
conforme produsului și consumatorului.

Putere de inovaţie
excepţională.
Inovaţiile sunt baza succesului în grupul Rondo. În parteneriat cu clienții noștri dezvoltăm în permanență noi
produse, multe dintre ele fiind premiate la nivel național
și internațional. 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)
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

