Ropogós ötletek
a friss áruhoz
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Kemény külső, érzékeny áru

Szállítási határidő a friss áruhoz

A tengerentúlra, vagy csak ide a sarokra? Szállítás és

védelmet garantálhatunk az érzékeny termékeknek,

A jó csomagolásnak négy titka van: a speciálisan zöld-

Ezzel biztosítjuk minden kívánság gyors és tökéletes

raktározás közben történhet egy s más. Különösen

különösen akkor, ha több karton van egymásra halmoz-

ség- és gyümölcsrekeszek gyártására kifejlesztett rotá-

teljesítését. Ön egyszerűen dőljön hátra, és élvezze az

megbízható zöldség- és gyümölcscsomagolásokat

va, ill. a csomagolás stabilitását nedvesség vagy kon-

ciós stancológép, a rugalmas termeléstervező rendszer,

általunk kínált előnyöket.

dolgoztunk ki annak érdekében, hogy eközben minden

denzvíz teszi próbára.

tapasztalt értékesítési tanácsadóink csapata, valamint a

ép maradjon. Hullámkartongyártó és kivágó berende-

kartonok fejlesztése és leszállítása közötti rendkívül

zéseink legmodernebb gyártási eljárása révén optimális

rövid átfutási idő.

Ropogós előnyök első látásra
• A bevont hullám megakadályozza a kondenzvíz

A friss gyümölcs és a zsenge zöldség a mi csomagolá-

bejutását a papírba, és ezáltal nagyfokú stabilitást

sainkban jobban érvényesül. Nagy gyümölcscsoma-

garantál

goló üzemek hosszú távú, megbízható partnereként jól

• A nedvesség elleni védelem érdekében a csomagolás belső oldalát parafinnal vonjuk be

ismerjük vásárlóink kívánságait és speciális elvárásait.
Testre szabott csomagolásokat fejlesztünk ki valameny-

• Kiváló minőségű papírokat használunk

nyi termék számára. Legyen szó akár aprómagvas,

• Termékeink környezetbarátok és újrahasznosíthatók

csonthéjas gyümölcsökről, zöldségekről, fűszernövé-

• Csekély súlyuk optimális logisztikát tesz lehetővé

nyekről vagy bogyós gyümölcsökről.

• Minőségi nyomtatás

Változatos, mint egy gyümölcskosár
A formák és kivágások széles palettája sokrétűségében

önálló és összetéveszthetetlen, valamint étvágygerjesztő

felülmúlhatatlan. Ehhez a nyomtatási lehetőségek teljes

csomagolási koncepciók számára teremtünk új kibontako-

spektrumát kínáljuk akár 6 színben: flexonyomtatás, köz-

zási lehetőséget.

vetlen ofszetnyomtatás és ofszetkasírozás. Ezzel kreatív,

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.mkbambalaj.com
www.rondo-ganahl.com

11/2017

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

