
PallRun® -lavapalkki
KULJETUSPAKKAUSMATERIAALIT

Ympäristöystävällinen, kustannustehokas ja monikäyttöinen

Säästä luontoa – valitse ympäristöystävällinen pakkaus!
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• Ainutlaatuinen rakenne kestää kolhut ja kosteuden
• Suuri kuormituskestävyys
•  Eri korkeusvaihtoehtoja ja käyttömahdollisuuksia
• Valittavana myös itseliimautuva malli
• ISPM-15 hyväksytty
• Vaihtoehto lle lavoille

Yksi tuote, 
monta käyttökohdetta!



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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Lavapalkki eli PallRun® on Eltete TPM Oy:n kuljetuspakkaus-elementti. Lavapalkki muodostuu kahdesta vahvasta ja 
kosteutta kestävästä U-profiilista sekä tukea antavista kartonkihylsyistä. Tämä ainutlaatuinen rakenne, sekä raakaaineena 
käytettävä voima-kartonki takaavat erinomaisen kosteus- ja kuormituskestävyyden.

SÄÄSTÖJÄ

• Tilantarve varastoinnissa vähenee 
huomattavasti.

• Lavapalkit ovat kevyitä - valtavia 
säästöjä lentorahteihin. 

• Materiaali- ja käsittelykustannukset 
vähenevät.

• Kierrätyskustannukset vähenevät.

KÄYTÖN HELPPOUS

• Lavapalkeilla on mahdollisuus 
tehdä erikokoisia lavoja tai liittää 
lavapalkit suoraan tuotteen, laa-
tikon tai “displayn” alle.

• Kartonkinen lavapalkki on käyt-
täjäystävällinen - “sen kanssa ei 
mene naula jalkaan eikä tikku 
sormeen”.

• Lavapalkit kestävät hyvin kosteutta 

HYGIEENINEN JA KIERRÄTETTÄVÄ

• Lavapalkit ovat 100 % kierrätettävää 
kartonkia.

• Jokainen lava on uusi, puhdas ja 
edustavan näköinen.

• Ympäristöystävällinen ajattelutapa 
on positiivista yrityksen imagolle.

• Lavapalkit eivät tarvitse käsittelyä tai 
merkintöjä kuten puu.

PallRunia voidaan käyttää monin eri tavoin missä vaan kuljetetaan tavaraa lavoilla. PallRunin ainutlaatuinen rakenne 
ja raaka-aine antavat sille erinomaisen kosteudenkestävyyden ja vahvuuden kestää jopa painavia lasteja.

LAVAKANSI LAATIKKO SHOP DISPLAY LEVY TAI MUU TUOTE PAPERIRULLA

Irroita silikonipaperi ja kiinnitä suoraan:

150 itseliimautuvaa lavapalkkia®

KARTONKILAVA VALMISTUU ALLE 30 SEKUNNISSA
Tarvitset 80 % vähemmän varastointitilaa!

+     50 lavakantta =  50 kartonkilavaa

MITAT
Leveys:       
Korkeus:      
Pituus:     

90 mm 
60 or 100 mm
according to need

Markkinoiden 
vahvin lavapalkki 

jo 10 vuoden 
ajan!


