
Ağır malzemeler 
için basit çözüm.

Rondo’nun ağır 
malzeme ambalajları.



Kalite Güvencesi

Kenar ezilme 
mukavemeti 
ISO 3037 (ECT)

Su emiciliği (Cobb 1800) 
ISO 535

Patlama dayanımı (BST) 
ISO 2759

Delinme mukavemet  
testi (LPET)  
DIN 53142-2

Sıkıştırma ve  
istifleme testi (BCT)  
ISO 12048

Düşey çarpma testi  
EN 22248

Kartondan değil:  
Oluklu mukavvadan 
yapılmış ağır malzeme 
ambalajlarımız.
Büyük, kırılabilir, ağır malzeme tipi ürünlerin taşımacılığı için 

kullanılan ambalajlar ahşap ya da metalden yapılırdı. 

Günümüzde hafif, çevre dostu ve uygun maliyetli bir alternatif 

var: Ambalajlamanın amacına bağlı olarak ahşap, polistiren, 

plastik ya da köpük ile tamamlanmış iki ya da üç katlı oluklu 

mukavvadan yapılmış ağır malzemeler için uygun ambalajları-

mız. Ağır malzemeye uygun ambalajlama; ulaşımın deniz, 

kara ya da hava yoluyla olmasına bakılmaksızın her duruma 

karşı özel olarak tasarlanır. Böylece her zaman gerekli sağ-

lamlık ve izolasyon; minimum ağırlık, depolama alanı ve mali-

yetle sağlanır.

Sıvı taşıma işlemleri için: 
Sıvı ambalajlaması.
Sıvı göndermek isterseniz sıvı ambalajlaması çözümlerimizi 

güvenle tercih edebilirsiniz. Yağ, su, yapıştırıcı ya da başka ne 

sıvı olursa olsun hepsi varması gereken yere mükemmel şekil-

de varacaktır.

Kolaylığın adı: 
Palet kutularımız.
Standartlaştırılmış lojistik ve özelleştirilmiş esnekliğin mükem-

mel kombinasyonu: Mukavvadan yapılmış palet kutularımız 

her boyutta üretilebilir ve standart euro-paletler üzerinde kul-

lanılabilirler. 1000 kg’dan fazla yük taşıyabilir ve istiflenebilme 

özellikleri sayesinde uluslararası sevkiyatlara uygundurlar. 

Daha ne kadar terzi işi olabilir ki? Palet kutularımıza sizin iste-

ğinize göre baskı yapmaktan mutluluk duyarız. Bu arada: 

palet kutularımızı mukavva paletlerimizle beraber kullandığı-

nızda tamamen tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir 

olduklarını belirtelim.

Otomotiv endüstrisi için 
mobil çözümler.
Bir çok tanınmış otomotiv üreticisi uzmanlığımıza güvenir: 

Tam olarak istediğiniz özelliklere göre modüler paketleme 

çözümleri geliştirir ve üretiriz.

Sekizgen ağır malzeme taşıma çözümlerimiz yığma kargolar 

için, üstün sağlamlık ile ön plana çıkmaktadır. Bu ambalajları-

mız, yerden ve paradan tasarruf ederek teslim edilir; her par-

çası kolayca manuel olarak kurulabilir. Octabinlerimiz, kolayca 

istiflenebilir, tedarik zincirinizde hasarsızlık sağlar. Özellikle 

ağır yükleriniz için sağlamlığı optimize edebilmek adına ekstra 

iç duvarlar (çevre takviye) ile kuvvetlendirilebilir.

Yığma kargo? Emin 
ellerdesiniz: Octabin.



Sizin için avantajlar.
Uygun maliyet. Zaman, yer ve paradan tasarruf edersi-

niz. Hafif olması nedeniyle daha hızlı paketlenip açılabilir 

ve depolama için çok uygundur. Havayolları başta olmak 

üzere nakliyede tasarruf sağlar.

Sağlamlık. İki ya da üç katlı oluklu mukavva ile en daya-

nıklı çözümler, en hafif formu ile sunulmuştur.

Esneklik. Her ne taşırsanız taşıyın size özel çözümleri-

mizle tedarik zinciriniz boyunca en optimum koruma 

performansı alırsınız.

Konfor. Daha hızlı, kolay ve temiz paketleme olanağı 

sağlar. Ahşap ambalajlamanın aksine çivileme gerektir-

mez. Bir tek maddeden oluşan paketlemeyle lojistik ve 

geri dönüşüm için ciddi kolaylık sağlanır.

Emniyet. Diğer ambalaj malzemelerinde olduğu gibi çivi, 

kıymık, keskin kenarlara maruz kalmazsınız.

Ekoloji. Mukavva kullanımı ormanlarımızı korur. Ek ola-

rak, diğer paketleme ürünleriyle kıyaslandığında mukav-

vanın CO2 ayak izi avantajı vardır. Oluklu mukavvanın 

elde edildiği selülozu üreten ağaçlar, havadaki CO2’yi 

bağlar.

Her durum için doğru  
katmanlar: Profilimiz ağır 
malzeme paketlemelerini 
kuvvetlendirmektedir.

BC

CA

BCA 

ACA 

0
3

/2
0

1
8

Oluklu Mukavva Tesisi Frastanz (A)
Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-6820 Frastanz, Rotfarbweg 5
Telefon +43 (0)5522/518 41-0
Telefaks +43 (0)5522/518 41-501
frastanz@rondo-ganahl.com

Oluklu Mukavva Tesisi St. Ruprecht (A) 
Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-8181 St. Ruprecht/Raab, Rondostr. 241
Telefon +43 (0)3178/51 00-0
Telefaks +43 (0)3178/51 00-630
st.ruprecht@rondo-ganahl.com

Oluklu Mukavva Tesisi Budapeşte (H)
Rondo Hullámkartongyártó Kft.
H-1239 Budapest, Ócsai út 5.
Levélcím: H-1734 Bp., Pf. 42.
Telefon (+36-1) 289-2300
Telefaks (+36-1) 289-2399
budapest@rondo-ganahl.com

Oluklu Mukavva Tesisi Cluj (RO)
SC Rondocarton SRL
RO-407042 Sânnicoara/Apahida, jud. Cluj
Str. Aviatorilor, Nr. 2A
Telefon +40 (0)264/41 60 06
Telefaks +40 (0)264/41 60 07
cluj@rondo-ganahl.com

Oluklu Mukavva Tesisi Târgoviste (RO)
SC Rondocarton SRL
RO-130089 Târgoviste/jud. Dâmboviţa
Str. Laminorului, Nr. 40
Telefon +40 (0)245/20 75 30
Telefaks +40 (0)245/20 75 31
targoviste@rondo-ganahl.com

Oluklu Mukavva Tesisi İstanbul (TR)
MKB Oluklu Mukavva Kutu ve
Ambalaj San. Tic. A.Ş.
Aydınlı KOSB Mah. Melek Aras Bulvarı No:37 
Tuzla / İstanbul
Telefon +90 216 593 18 93 (PBX)
Telefaks +90 216 593 18 98
istanbul@rondo-ganahl.com

Ambalaj Tesisi Walz (D)
Walz Packaging Ltd.
D-88515 Langenenslingen/Ittenhausen, 
Bruttelweg 1
Telefon +49 (0)7376/96 25-0
Telefaks +49 (0)7376/16 81
info@walz-verpackungen.de

www.rondo-ganahl.com


