
Soluția simplă pentru 
produse grele.

Ambalajele heavy duty 
de la Rondo.



Ambalajele noastre 
heavy-duty din carton. 
Carton ondulat.

Pentru transportul produselor voluminoase, fragile sau grele, 

se obișnuia ca ambalajele să fie realizate din lemn și metal.  

Astăzi există o alternativă eficientă, ușoară și prietenoasă cu 

mediul înconjurător: expertii nostri au reusit sa transforme 

metodele traditionale de ambalare din lemn si au gasit solutii 

moderne de ambalare combinand cartonul ondulat cu perete 

dublu sau triplu, cu lemn, polistiren, plastic sau spuma. 

Indiferent dacă transportul are loc pe apă, pe uscat sau pe 

calea aerului: ambalajele pentru marfă grea sunt realizate in 

asa fel incat sa raspunda celor mai solicitante cerinte si celor 

mai dificile medii. Rondo utilizeaza experienta indelungata in 

industria cartonului ondulat, pentru a oferi solutii sigure cu 

costuri reduse de depozitare, transport si manipulare, optimi-

zand intregul proces.

Marfa vrac? In octabini 
pe maini bune.
Soluția noastră octogonală heavy-duty pentru marfă vrac se 

caracterizează prin stabilitate extremă. Ambalajul va fi livrat 

economisind spațiu și costuri; partile componente pot fi 

asamblate manual cu usurinta. Octabin-urile noastre pot fi 

stivuite și au fost concepute pentru a preveni daunele si a 

asigura buna functionare a lantului de aprovizionare. Pentru 

încărcături deosebit de grele, stabilitatea este optimizată prin 

adăugarea a mai multor pereți interiori.

Cutiile noastre fixate 
pe paleti fac fata usor.
Combinația perfectă între logistică standardizată și flexibilita-

te individuală: cutiile noastre din carton, fixate pe paleti, se 

pot realiza in diverse dimensiuni si sunt adaptate pentru a fi 

utilizate pe euro paleti standard, paleti industriali sau orice alt 

tip de palet proiectat special pentru a servi cerintelor clientilor 

nostri. Pot sustine o incarcatura mai mare de 1000 kg, si 

datorita capacitatii de stivuire performante, reprezinta solutia 

optima si rentabila pentru transportul marfurilor destinate 

pietelor de export din intrega lume. Mai mult decat atat: dato-

rita tehnologiei de imprimare flexo, Rondo ofera clientilor sai 

posibilitatea personalizarii cutiilor fixate pe paleti. Si avantaje-

le nu se opresc aici: grad ecologic sporit, atunci cand este 

utilizat impreuna cu paletii nostri, ambalajul poate fi reutilizat 

sau complet reciclat.

Soluții mobile pentru 
industria de automobile.
Mulți producători de piese pentru automobile de renume se 

bazează pe expertiza noastră: noi dezvoltăm si producem 

soluții de ambalare special concepute pentru a indeplini cu 

succes necesitatile specifice ale industriei auto.

Ambalaje solide pentru 
transportul volumelor 
de lichide
Solutiile noastre sunt adecvate pentru transportul marfurilor 

lichide, acolo unde recuperarea ambalajului este aproape 

imposibila sau se realizeaza cu costuri mari. Datorita siste-

mului nostru inovator, marfa va ajunge la destinatie in sigu-

ranta. Fie ca este vorba de ulei, apa sau adezivi, solutiile 

noastre au fost dezvoltate pentru a veni in intampinarea ce-

rintelor clientilor nostri.

Asigurarea calității

Rezistența muchiei 
la strivire (ECT) 
ISO 3037

Capacitate de 
absorbție de apă 
(Cobb 1800)
ISO 535

Rezistența la plesnire (BST) 
ISO 2759

Test de perforare (LPET) 
DIN 53142-2

Test de compresie 
și de stivuire (BCT) 
ISO 12048

Test de impact vertical 
EN 22248



Avantajele pentru 
dumneavoastră.
Eficiența costurilor.  Economisiți timp, spațiu și bani. Avantajele 

ambalajelor cu greutate redusa sunt evidente si duc la economisiri 

pe intreg lantul de aprovizionare, de la manipulare, asamblare/deza-

samblare, depozitare,  pana la transport. Cand vorbim de transport 

aerian, ambalajele inteligente din carton ondulat reprezinta o optiune 

rentabila, generand economisiri semnificative.

Stabilitate. Cartonul ondulat cu perete dublu sau triplu oferă 

rezistență maximă cu o greutate minimă.

Flexibilitate. Indiferent de ceea ce transportați: solutiile noastre de 

ambalare de inalta performanta sunt sigure si individualizate, pentru 

a oferi protectie optima pe tot parcursul lantului de aprovizionare.

Confort. Procesul de ambalare este mai rapid, mai usor si mai 

curat-spre deosebire de ambalajele din lemn unde sunt folosite cuie 

si alte materiale auxiliare, solutia noastra ecologica si eficienta este 

formata dintr-un singur material, simplificand considerabil transpor-

tul si descarcarea.

Siguranta. Nu exista resturi de cuie, cioburi sau margini ascutite ca 

si in cazul materialelor de ambalare alternative.

Ecologie. Prin utilizarea cartonului, in detrimentul solutiilor traditio-

nale de ambalare (lemn, metal, etc), protejam padurile noastre. In 

comparatie cu alte ambalaje, ambalajele din carton se detaseaza 

remarcabil in categoria ambalajelor ecologice datorita capacitatii 

bune de reciclare. Cartonul ondulat are, la nivel global, un echilibru 

favorabil de CO2. Folosirea materialelor reciclate din hartie si amba-

laje din carton ondulat ajuta la reducerea schimbarilor climaterice, 

atat de daunatoare mediului. Arborii din care este produsa celuloza 

provin din plantatii special infiintate pentru acest scop si absorb 

CO2 din aer.

Straturile potrivite 
pentru orice situație: 
Punctele noastre
forte pentru ambalare 
heavy-duty.
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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

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

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

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

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

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


