Az Ön áruinak őrzője
Veszélyes áruk csomagolásai
a Rondótól

A felületre vonatkoztatott
tömeg meghatározása

Vízelnyelő képesség
(Cobb 1800)
ISO 535

Függőleges ütköztető
vizsgálat
EN 22248

Nyomó- és
halmazolóvizsgálat (BCT)
ISO 12048

Átszúrási vizsgálat (LPET)
DIN 53142-2

Repesztőszilárdság (BST)
ISO 2759

Élnyomó szilárdság (ECT)
ISO 3037

Vizuális ellenőrzés

A veszélyes áru jobb csomagolása.

Biztonságosan A-tól Z-ig – és A-ból B-be.

Könnyen éghető, erősen mérgező, egészségre káros,

szállítása egészen különös mértékben múlik azon,

Ha felismertük a veszélyt, már meg is szüntettük: a

tikai folyamatban pedig rendszeres hatósági felügyele-

robbanékony: némelyik árut tulajdonságai folytán csak

hogy a csomagolás megfeleljen. A Rondo a veszé-

Rondo az ENSZ tanúsítvánnyal megközelítőleg minden

tet biztosítunk. Veszélyes áruja a Rondóval biztonság-

rendkívüli óvatossággal szabad kezelni. Igazán úton a

lyeset biztonságosan indítja útnak. Az Ön igényeihez

veszélyes áruhoz kifejleszti a megfelelő, biztonságos

ban van – teljesen mindegy, mivel és hova kívánja

közúton, a sínen vagy a levegőben – a gyógyszeripar-

szabottan, ENSZ tanúsítvánnyal, laboratóriumban

csomagolást. Ehhez először a speciálisan a veszélyes

szállítani.

ból vagy a vegyiparból származó veszélyes anyag

részletesen bevizsgáltan, és logisztikailag ésszerűen.

áruhoz jóváhagyott hullámkartonfajtákból CAD-del
megtervezzük az Ön egyedi mintadarabját, laborjaink-

Apropó, hova: az Ön speciális csomagolására érvény-

ban pedig egészen pontosan ellenőrizzük valamennyi

es ENSZ típusjóváhagyással veszélyes áruját európai

specifikációt és tulajdonságot. Ezenkívül gondosko-

telephelyeinken stratégiailag kedvezően és rövid

dunk minden szükséges engedélyről, a későbbi logisz-

távolságokkal előállíthatjuk az Ön számára.

Veszélyes áruk csomagolásai a Rondótól:
az Ön előnyeinek áttekintése
• A feladathoz szabott CAD tervezés és kifejlesztés
ENSZ tanúsítvánnyal
• Típusengedély minden egyes kivitelhez
• Telephelyeket átfogó termelés
• ISO 9001 tanúsítvány, az auditálást a PTS végezte a
BAM-GGR001 szabály szerint

• Az ADR/RID által tartalmazott, és az IATA szerinti
jogszabályi előírások figyelembevétele
• Általános laborvizsgálatok a csomagolásfejlesztéstől
a gyártási ellenőrzésig
• A kidolgozott specifikációkon alapuló gyártás
• Részletezett termékleírás és termékmeghatározás
• Gyártás és szállítás

Minőséggel biztonságot
A csomagolás bizalmi ügy. A Rondónál annak érdekében,

juk, hanem elsősorban egy kompetens és megbízható

hogy terméke épségben megérkezzen, a fejlesztés és a

munkatársakból álló csapattal. Mindent egybevetve Ön a

munka minden egyes lépése magas minőségi igény jegyé-

Rondónál a legjobb termékminőség és a meggyőző ügy-

ben zajlik. Ezt nemcsak ISO 9001:2008 szerint tanúsított

félszolgálat tökéletes kombinációját találja meg – és ezzel

minőségirányítási rendszerünkkel, a legjobban felszerelt

a legjobb megoldást mindenre, amit be kíván csomagolni.

vizsgálati laborjainkkal és az innovatív gépparkkal biztosít-
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