Ambalaje de la Rondo
pentru mărfuri periculoase.

Determinarea masei în
raport cu suprafaţa

Capacitate de absorbţie
a apei (Cobb 1800)
ISO 535

Verificare la străpungere
verticală
EN 22248

Verificare la șoc vertical
prin cădere liberă (BCT)
ISO 12048

Rezistență la
străpungere (LPET)
DIN 53142-2

Rezistenţă la plesnire (BST)
ISO 2759

Rezistență la strivire
pe cant (ECT)
ISO 3037

Verificare optică

Ambalarea sigură a mărfurilor periculoase.

În siguranţă de la A la Z. Şi de la A la B.

Uşor inflamabile, cu toxicitate ridicată, periculoase

ales în timpul transportului. Rondo asigură integritatea

Pericol identificat, pericol evitat: Rondo dezvoltă

Cu Rondo marfa dumneavoastră periculoasă este în

pentru sănătate, explozive:

mărfurilor periculoase oferind ambalaje adecvate

ambalaje certificate UN pentru aproape orice tip de

siguranţă –indiferent cu ce va fi transportată și unde va

unele produse trebuie să fie tratate cu extremă

solicitărilor dumneavoastră, certificate UN, testate în

marfă periculoasă. În departamentul de proiectare

ajunge.

prudență din cauza proprietăţilor lor periculoase, mai

laborator şi optimizate din punct de vedere logistic.

CAD executăm ambalaje din tipuri de carton special
concepute pentru mărfuri periculoase urmând a fi verificate în laborator toate specificațiile și proprietățile
solicitate.

Ambalaje pentru mărfuri periculoase de la
Rondo: Privire de ansamblu asupra avantajelor
dumneavoastră.
• Construcţie adecvată în CAD şi dezvoltare cu
certificat UN
• Specificație tehnică pentru fiecare execuţie
individuală

• Respectarea prevederilor legale din ADR/RID şi
conform IATA
• Verificări de laborator continue începând de la
dezvoltarea ambalajului şi până la controlul producţiei

• Producţie independentă de locaţia fabricilor

• Producţie în baza specificaţiilor elaborate

• Certificate ISO 9001, auditate prin PTS conform

• Indicaţii detaliate referitoare la articol şi definirea

BAM-GGR001

articolului
• Producţie şi expediere

Siguranţă prin calitate.
Ambalarea este o chestiune de încredere. Pentru ca marfa

toare de verificări, printr-un parc de utilaje inovator și printr-

dumneavoastră să ajungă cu bine la destinaţie, fiecare

o echipă de colaboratori competenţi şi dedicați. La Rondo

etapă de dezvoltare şi de producție de la Rondo stă sub

găsiţi combinaţia perfectă: cea mai bună calitate a produ-

semnul exigenţei unei calităţi superioare. Aceasta este

sului şi un service clienţi convingător. Aveți astfel cea mai

asigurată prin sistemul nostru de managementul calităţii

bună soluţie pentru tot ceea ce doriţi să ambalaţi.

certificat ISO 9001:2008, prin cele mai bine dotate labora-
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