Idei avantajoase
pentru prospeţime.
Ambalaje pentru
fructe şi legume
de la Rondo.

Stabilitate și protecție.

Timp de livrare scurt.

Încotro, peste mări sau doar după colţ de stradă?

perfecţionate la maxim putem garanta protecţia optimă

Un ambalaj bun are patru secrete: o ştanţă rotativă

Prin acestea vă garantăm îndeplinirea perfectă şi rapidă

Transportul şi depozitarea nu sunt întotdeauna scutite

a produselor, mai ales atunci când se stivuiesc mai

concepută special pentru ambalaje de fructe şi de legu-

a oricărei dorinţe. Relaxaţi-vă şi bucuraţi-vă de avanta-

de incidente. Pentru a evita situațiile neplăcute noi am

multe cutii sau când umiditatea şi condensul pun sta-

me, un modul de planificare a producţiei flexibil, consi-

jele pe care vi le oferim.

dezvoltat ambalaje de fructe şi de legume deosebit de

bilitatea ambalajului la încercare.

lierii noştri de vânzări cu experienţă şi timp extrem de

sigure. Cu metodele noastre de producţie şi stanţare

scurt de la concepţie şi până la livrarea cutiilor.

Toate avantajele dintr-o singură privire.
• ondulele tratate împiedică pătrunderea conden-

Ambalajele noastre vă păstrează fructele proaspete și

sului în hârtie şi garantează o stabilitate ridicată

legumele fragede. În calitate de partener vechi şi de

• suprafaţa interioară a ambalajului este parafinată

încredere a unor mari producători de fructe, noi

pentru a proteja contra umidității

cunoaştem dorinţele clienţilor noştri precum şi cerinţele

• hârtia folosită este de înaltă calitate

lor speciale. Noi dezvoltăm ambalaje personalizate

• ambalajele sunt ecologice şi reciclabile

pentru toate produsele. Indiferent dacă este vorba de

• greutate redusă pentru o logistică optimă

fructe tari sau zemoase, legume, zarzavaturi sau fructe

• imprimare de cea mai bună calitate

de pădure.

Varietate și diversitate.
Noi vă oferim o mare varietate de tipuri constructive. În

Cu ajutorul acestora noi generăm concepte de ambalare

plus vă punem la dispoziție mai multe posibilități de

creative, autonome şi inconfundabile.

imprimare: imprimare flexo, offset direct şi caşerare offset.

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

