KULJETUSPAKKAUSRATKAISUT

BoxRunner
Kestävää kehitystä ja tehokkuutta kuljettamiseen

Nopea ja helppo
kiinnittää!

Erinomainen tarttuvuus!
Itseliimautuva BoxRunner…
Heti valmis kuljetusalusta!
•
•
•
•
•

Vahva laminoitu rakenne
Kevyt
Kosteudenkestävä
Ympäristöystävällinen
100% kierrätettävää kartonkia

Reduce

Replace

3R
Recycle

Säästä luontoa – valitse ympäristöystävällinen pakkausmateriaali

BoxRunner on tehnyt laatikoiden käsittelyn, kuljettamisen ja kierrättämisen helpommaksi,
nopeammaksi ja taloudellisemmaksi. BoxRunner on kevyt, mutta samalla erittäin vahva. BoxRunner
soveltuu erinomaisesti myös painavammille kuormille.

markkinoiden vahvin lavapalkki jo 10
vuoden ajan.

Standardikorkeus 60 tai 100 mm
Leveys 			 90 mm
Pituus 			 tarpeen mukaan

Kestävä - Märkäluja kraftliner kestää

Laatu

hyvin mekaanista rasitusta ja kosteutta.

Rahti - BoxRunner on ISPM-15 hyväksytty
ympäri maailman, minkä ansiosta se käy
kaikkeen kuljettamiseen ilman rajoituksia.

Säästöjä - Vähentämällä

pakkausmateriaalia tilantarve varastoinnissa
vähenee ja voit myös lastata enemmän.
Materiaali, paino ja volyymi ovat avaimet
merkittäviin säästöihin.

Ympäristö

- Käyttämällä
100 % kierrätettävää kartonkia
kuljetuspakkausmateriaalina yrityksesi
hiilidioksidipäästöt vähenevät.
EU-mallisuoja RCD 001113450-0001

OPTIMOI KULJETUSKETJUSI
BOXRUNNERILLA

saatavana tarpeen mukaan
2-tie, 4-tie 		
useita vaihtoehtoja
Vahvuus 		
valkoinen, ruskea, muu
Väri
1- ja 2-väripainatus mahdollista
Painatus 			

Muita käyttökohteita
•
•

2-tie

4-tie

Myymälädisplay
Erillaiset lavakannet

EdgeRunner®
•
•

Antaa lisätukea
Toimii vannesuojana

FlatRunner

EdgeRunner®

Itseliimautuva FlatRunner voidaan kätevästi kiinnittää suoraan tuotteen alle,
laatikkoon tai displayhin. Voit nyt korvata perinteisen lavasi käyttämällä tätä
vahvaa kartonkista vaihtoehtoa. Samalla
vähennät kuljetuspakkausmateriaalia ja
FlatRunner
saat kustannussäästöjä.

Eltete TPM Oy (Transport Packaging Materials) on kansainvälisesti toimiva kartonginjalostaja ja
100 % kierrätettävien kuljetuspakkausmateriaalien valmistaja. Oma koneenrakennusyksikkö
takaa sen, että pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaittemme erikoistoivomuksiin.
Yli 40 vuoden kokemuksella myyntiorganisaatiomme pystyy tarjoamaan innovatiivisia
ja korkealaatuisia kartongista valmistettuja pakkausratkaisuja yli 60 maassa. 20
tuotantoyksikköämme 16 eri maassa takaavat osaltaan sen, että Eltete TPM on yksi maailman
johtavia kulmasuojien sekä pakkausratkaisujen tuottajia.
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