
Kartonkilavan käyttö korostaa yrityksenne vihreitä arvoja
vahvistaen imagoa ympäristövastuullisena toimijana

Kartonkilavat
KULJETUSPAKKAUSMATERIAALIT

Kustannustehokkuutta Elteten kartonkilavoilla

ReplaceReduce

Recycle

3R

• Vahva hunajakennopahvi kantena
• Iskunkestävä laminoitu lavapalkkirakenne
• 100 % kierrätettävä
• Erittäin kevyt
• Kestää kolhuja ja vetämistä
• ISPM-15 hyväksytty



MERKITTÄVIÄ SÄÄSTÖJÄ LENTORAHDEISSA!
         Vertaile painoja
   ~  5 kg kartonkilava

   ~20 kg puulava

ELTETE – POHJOISMAINEN EDELLÄKÄVIJÄ YLI 40 VUODEN KOKEMUKSELLA

Säästä luontoa - valitse ympäristöystävällinen pakkaus!

KARTONKILAVAN STANDARDIKOOT

Voimme toimittaa juuri oikean kokoisen lavan, joka on  kuljetusten, tilan ja hinnan puolesta kustannustehokas.
Tämän mahdollistavat eri koko- ja korkeusvaihtoehdot. 

A B C

D E

Elteten kartonkilavat voidaan räätälöidä kuhunkin tarpeeseen sopiviksi. Riippuen tuotteesta, käsittelytavasta tai määrän-
päästä, voimme suositella eri vaihtoehtoja optimaalisen vahvuuden, tilankäytön, materiaalin ja kustannustehokkuuden 
varmistamiseksi.

STANDARDIKOKO LAVAKOKO 2-TIE 4-TIE PAINO KG KANTAVUUS KG*

A 400x600 x 1,2 300

B 400x800 x 1,8 400

C 600x800 x 2,6 600

D 1200x800 x x 5,4 1200

E 1200x1000 x x 5,6 1200

*Lavan kantavuuteen vaikuttaa lastattavan tuotteen muoto/koko, tapa lastata, purkaa ja varastoida.

E



VAHVUUDEN SALAISUUS

Säästä luontoa - valitse ympäristöystävällinen pakkaus!

KARTONKILAVAN STANDARDIKOOT

PallRun®  -lavapalkki Itseliimautuva

Mitat
Leveys:   90 mm
Korkeus: 60 tai 100 mm
Pituus:   tarpeen mukaan
 

PallRun® -lavapalkin luja pintarakenne kestää kolhuja ja 
vetämistä epätasaisillakin pinnoilla.

Johtavat  itsenäiset laboratoriot ovat  testanneet  Elteten 
kartonkilavoja vaihtelevissa olosuhteissa. Testeissä on 
4-tierakenteella saavutettu jopa 10 000 kg:n staattinen 
kuormitettavuus  ilman vaurioita.

Elteten kartonkilavan kestävyyden salaisuus on ainutlaatuisissa lavajaloissa ja vahvassa hunajakennopahvissa. PallRun®-
lavajalka on yhdistelmä voimakartongista valmistetuista laminoiduista U-profiileista ja kartonkihylsyistä. Lavakantena 
käytämme normaalisti hunajakennopahvia, jossa on vahvin kartonkista valmistettu rakenne. Näiden komponenttien 
yhdistäminen takaa kosteus- ja kuormituskestävyyden, mihin muuta pahvilavat eivät yllä.

Jokaiseen tarpeeseen sopiva 
kansimateriaali.
Kansiarkkina voidaan käyttää 
aaltopahvia, kennopahvia 
tai mitä tahansa sopivaa 
materiaalia.

RÄÄTÄLÖITY
• Lavat voidaan valmistaa asiakkaan mittojen mukaan. 
• Kansimateriaalina voidaan käyttää aalto- ja 

hunajakennopahvia sekä muita levymäisiä materiaaleja.
• Mahdollista valmistaa 2- ja 4- tielavoja eri mitoituksilla.
• Voidaan käyttää rullakuljettimilla.
• Suunniteltu toimimaan osana valmista 

myymälädisplayta.

KEVYT
• Kartonkilava 3 – 6 kg vs puulava 15 – 25 kg.
• Miellyttävä käsitellä.
• Säästöä lentorahdeissa.

100 % KIERRÄTETTÄVÄ JA 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
• Helppo hävittää.
• Säästöä kierrätyskustannuksissa.
• ”Ötökkävapaa”.
• Hyväksytty kaikkialla maailmassa.     

Hunajakennolevy

VAHVA KARTONKILAVA
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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 30 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.

Pääkonttori
Eltete TPM Ltd
P.O.Box 94
FIN-07901 
Loviisa, 
FINLAND
Tel. +358 (0)10 505 6450
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com
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ENSISIJAISET KÄYTTÄJÄT

Elintarviketeollisuus

Lääketeollisuus

Vientiyritykset

HYÖDYT

Hygieeninen

Hygieeninen

ISPM-15 hyväksytty, kevyt

Myymälädisplayt Yhden materiaalin ratkaisu

Enemmän pienempään tilaan
Säästöä kuljetuskustannuksissa
Pienempi tarve varastointitilalle

TEHDÄÄN TARPEISIISI SOPIVA UUSI KARTONKILAVA.

TEHOKASTA KULJETUSTEN OPTIMOINTIA

DISPLAY

Display-lavassa on yhdistetty PallRun®-
lavajalat, hunajakennolevy ja V-leikattu 
pakkausprofiili. Kevyt ja helposti 
kierrätettävä ratkaisu on erinomainen 
vaihtoehto painaville puulavoille, joita 
on käytetty perinteisesti 
myymälälavoina.

LAVATARJOTIN

Soveltuu lyhyille ja pitkille tuotteille. Lavatarjotin yhdistää, 
tukee ja suojaa kuljetettavat tavarat.

LAVA-ALUSTA JA EDGERUNNER

Sivussa oleva reuna antaa hyvän vannesuojan ja pitää 
tuotteet yhdessä.


