Egyszerű megoldás
nehéz termékekhez.
Nehéz áruk csomagolása
a Rondo által.

Könnyen megbirkóznak
a feladattal: Raklapra
tervezett megoldásaink.

Nem kartonból készül:
Nagy teherbírású
hullámpapír csomagolásunk.

A szabványosított logisztika és a flexibilitás tökéletes kombinációja: Raklapra tervezett, hullámpapírból készített

Azelőtt a terjedelmesebb, törékeny vagy nehéz termékek

dobozaink a szabványos Euro raklaphoz igazítva tetszőleges

csomagolása fából és fémből készült. Ma egy könnyű, kör-

magasságokkal állnak rendelkezésre. 1000 kg-nál nagyobb

nyezetbarát és költséghatékony alternatíva áll rendelkezésre:

mértékben is terhelhetőek és kedvező rakatolhatóságuknak

Nagy

tripla

köszönhetően problémamentesen alkalmazhatóak a nemzet-

hullámrétegű, tehát öt- vagy hét rétegű hullámpapírból ké-

közi forgalomban is. Lehet ennél jobban testre szabott?

szül, amely a csomagolás céljától függően egyéb csomagoló-

Dobozainkat ügyfeleink igénye szerint nyomtatjuk is, továbbá

anyagokkal, mint fával, polisztirollal, műanyaggal vagy habbal

amennyiben ezeket hullámpapír raklapjainkkal együtt hasz-

egészíthető ki. Függetlenül attól, hogy a szállítás vízen,

nálják, mindkettő újra használható vagy teljes mértékben újra

szárazföldön vagy levegőben történik-e, a nagy teherbírású

hasznosítható.

teherbírású

csomagolásunk

dupla-

vagy

csomagolást az egyes csomagolási feladatokhoz alakítjuk ki
és szabjuk testre, ezáltal biztosítva a szükséges stabilitást és
szigetelést – minimális tömeg, tárolási hely és költség mellett.

Ömlesztett rakomány?
Jó kezekben: az oktabin
dobozokban.
Az

ömlesztett

rakományhoz

tervezett

nyolcszögletű,

- oktabin - csomagolási megoldásainkat rendkívüli stabilitás
jellemzi. A csomagolást hely-, és költségtakarékosan szállítjuk, az egyes elemek kézzel könnyen összeállíthatóak.
Oktabin dobozaink egymásra rakatolhatóak és teljes mérték-

Folyadékok szállítási
folyamataihoz: Folyékony
termékek csomagolása.

ben hozzájárulnak a szállítási lánc kármentességének
megőrzéséhez. Különösen nagy terhekhez a stabilitást továb-

Amennyiben folyadékokat kívánnak szállítani, biztonsággal

bi belső falak hozzáadásával optimalizáljuk.

alkalmazhatóak

folyadékcsomagolási

Minőségirányítás
Élnyomó szilárdság
(ECT) ISO 3037

Dobozösszenyomó teszt
(BCT) ISO 12048

Repesztőnyomás
(BST) ISO 2759

Ejtő teszt
EN 22248

Átütőmunka 			
(LPET) DIN 53142-2

Vízfelszívó képesség
(Cobb 1800) ISO 535

megoldásaink.

Függetlenül attól, hogy olajról, vízről, ragasztókról, vagy
hasonlóról legyen szó - minden tökéletesen érkezik rendeltetési helyére.

Mobil megoldások az
autóipar számára.
Sok neves autógyártó támaszkodik szakértelmünkre: pontosan ügyfeleink előírásai és specifikációi szerint fejlesztünk,
illetve gyártunk moduláris csomagolási megoldásokat.

Az Ön előnyei.
Költséghatékonyság. Időt, helyet és pénzt takarít meg,
a kisebb súlynak, a gyorsabb be-, és ki csomagolásnak,
valamint a kiváló tárolási lehetőségeknek köszönhetően.
A szállítási költség megtakarítás különösen a légi
szállításnál lehet jelentős.

A megfelelő hullámfajta
minden helyzetre:
Hullámprofiljaink nagy
teherbírású csomagolásokhoz.

Stabilitás. A dupla-, vagy tripla hullám minimális tömeggel maximális tartást biztosít.
BC
Rugalmasság. Függetlenül attól, hogy mit szállít: testre
szabott megoldásaink a teljes szállítási láncban az
optimális védelmet biztosítják.

CA

Komfort. A csomagolás gyorsabb, egyszerűbb és tisztább – szögek nem szükségesek, ellentétben a fából
készült csomagolásokkal. A teljes csomagolás egyetlen
anyagból készül, amely nagyban leegyszerűsíti a logisz-

BCA

tikát és az ártalmatlanítást.
Biztonság. Nincsenek a más csomagolóanyagoknál

ACA

tapasztalható sérülést okozható kiemelkedő szögek,
éles szélek vagy szilánkok.
Környezetünk. A hullámpapír használata védi erdőinket.
A hullámpapír termékek globális CO2 lábnyoma összehasonlításban kedvezőbb a többi csomagolóanyaghoz
képest. A fák, melyekből a hullámpapír gyártási alapanyagát jelentő cellulózt nyerik, megkötik a levegő CO2
tartalmát.

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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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

