
Kulmasuoja
KULJETUSPAKKAUSMATERIAALIT

Nykyaikaiseen ympäristöystävälliseen pakkaamiseen

Kartonkisen kulmasuojan käyttö korostaa yrityksenne vihreitä arvoja
vahvistaen imagoa ympäristövastuullisena toimijana
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Recycling; Your contribution to the Environment

Kuljetuksissa ja varastoinnissa tapahtuvat vauriot ovat 
kallis ongelma. Siksi yhä useammat tuotevalmistajat, 
jälleenmyyjät ja pakkausalan ammattilaiset valitsevat 
tuotteiden ja pakkausten suojaksi monikäyttöiset 
kulmasuojat.

Eltete voi myös tarjota kokonaisratkaisuja pakkaamiseen. 
Kulmasuojat, u-profiilit, lattalistat, kartonkilavat, 
lavajalat sekä liukulavat yhdessä kiristekalvon ja muovi- 
tai teräsvanteen kanssa mahdollistavat ekologisen ja 
käytännöllisen pakkauksen joka tuotteelle.

Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pyrimme 
löytämään jokaiselle parhaiten sopivan, yksilöllisen 
pakkausratkaisun.

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ JA KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ

Kulmasuojien käytöllä voidaan saada aikaan merkittäviä 
säästöjä pakkaus-ja kuljetuskustannuksissa.

Pakkausratkaisumme kulmasuojilla
• Korvaavat kalliit pakkausmateriaalit
• Säästävät työ- ja materiaalikustannuksissa
• On ympäristöystävällinen vaihtoehto
• Voidaan lähettää minnepäin maailmaa tahansa 

ilman ylimääräisiä käsittelyjä, kuten esim. puun 
lämpökäsittely

• Mahdollistaa  tilankäytön maksimoinnin kuljetuksissa 
ja varastoinnissa

• Vahvistaa pakkausta ja suojaa kuljetusvaurioiltaRaaka-aine: Kulmasuoja muodostuu useista vahvoista
kartonkikerroksista, jotka laminoidaan yhtenäiseksi 
rakenteeksi.               

KULMASUOJA ON MONIKÄYTTÖISYYTENSÄ VUOKSI ERINOMAINEN TUOTE PAKKAAMISEEN.
- Se on edullinen, kierrätettävä, helppokäyttöinen ja silti vahva materiaali. -
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REUNOJEN SUOJAUS

Kulmasuojat suojaavat ja tukevat 
tuotetta koko käsittelyprosessin ajan.

TUOTTEIDEN LASTAAMINEN
PÄÄLLEKKÄIN

Valitsemalla sopivat kulmasuojat voit 
lastata ja varastoida useita tuotteita 
päällekkäin ja näin optimoida 
tilankäytön.

VANNESUOJA

Suojaa tuotteesi vanteiden puristuk-
selta.

TAIPUVA KULMASUOJA

Joustava kulmasuoja on helppo taivut-
taa rullien sisä- tai ulkokehän suojaksi.

U-PROFIILI

U-profiilit valmistetaan mittatilaustyö-
nä tuotteen mittojen mukaan.

ITSELIIMAUTUVA KULMASUOJA

Pitää kulmat paikallaan ennen lopul-
lista sidontaa.

PAKKAUSTEN VAHVISTAMINEN

Yksittäisiä pakkauksia voidaan vah-
vistaa tukemalla niitä kulmasuojilla 
sisältä päin.

Käytä c-profiilia pyöreiden kulmien 
suojana.

C-PROFIILI

Kulmasuojat lisäävät lavapakkauksen 
tukevuutta ja suojaavat niitä kuljetuk-
sen ja varastoinnin aikana.

SUOJAUS PYSTYSUUNNASSA
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KULMASUOJIEN KOOT

LAADUT

Kulmasuojia on saatavana BIO tai kuumalaminoituna
laatuna HS. Perusvärit ovat ruskea ja valkoinen. Voimme 
myös valmistaa värillisiä kulmasuojia asiakkaan 
toivomuksen mukaan.

KYLMÄLAMINOINTI (BIO)

Kulmasuoja       valmistetaan     laminoimalla    kartonkikerrokset 
yhteen vesiliukoisella erikoisliimalla. Valikoidut raaka-
aineet ovat korkealaatuisia ja 100% kierrätettäviä.

KUUMALAMINOINTI (HS)

Erinomainen suoja kosteutta vastaan. Valmistetaan 
korkealaatuisesta nestekartongista kuumalaminoimalla 
ja puristamalla tuote haluttuun muotoon. Näin tuotteesta 
tulee erittäin kestävä ja se sietää hyvin suuriakin 
kosteusvaihteluja. Silti se on ympäristöystävällinen ja 
kierrätettävä.

LISÄVAIHTOEHDOT

• Kulmasuojat liimaraidalla
• Taipuva reunasuoja pyöreille muodoille
• Kulmasuojat solumuovipehmusteella

Kysy lisätietoja.

PAINATUS

Logot, merkit ja mainokset voidaan painaa 
kulmasuojaan valmistuksen 
yhteydessä. 

KESTÄVYYS

Löytääksesi juuri käyttötarkoitusta
vastaavan tuotteen, voimme testata
lujuutta pysty- tai vaakasuunnassa
taivuttamalla, puristamalla tai 
repäisemällä.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

EdgeRunner 
Edgerunner on valmistettu kulmasuojista ja PallRun®-
lavapalkeista. Se on uusi vaihtoehto 4-tielavalle. Edge-
runner optimoi tilantarpeen; voit lastata enemmän sekä 
saada kaikki vahvan ja ympäristöä säästävän pakka-
uksen edut.

STANDARDI KOOT

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.
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Pääkonttori
Eltete TPM Oy
PL 94 
(Varastokuja 5)
07901 Loviisa
Puh. +358 (0)10 505 6450
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com


