
Wrap Around
KULJETUSPAKKAUSRATKAISUT

Kulmasuoja pyöreille tuotteille

Säästä luontoa – valitse ympäristöystävällinen pakkaus!

• 100 %:sti kierrätettävä

•  Joustava

•  Kestävä

•  Korroosionestäjä

ReplaceReduce

Recycle

3R



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. 19 
tuotantoyksikköämme 15 eri maassa takaavat osaltaan sen, että Eltete TPM on yksi maailman 
johtavia kulmasuojien sekä pakkausratkaisujen tuottajia.

Pääkonttori
Eltete TPM Oy
PL 94 (Varastokuja 5)
07901 Loviisa
Puh. +358 (0)19 510 31
Fax. +358 (0)19 510 3200
E-mail: info@eltete.com
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Puh. +358 (0)19 510 31
Fax. +358 (0)19 510 3200
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com

MIKÄ ON WRAP-AROUND KULMASUOJA?
WA-kulmasuoja on kartongista valmistettu 100 %:sti 
kierrätettävä kuljetuspakkausmateriaali. Vahva laminoitu 
kartonki suojaa tuotteen kulmia, mukaillen erilaisia 
muotoja. WA-kulmasuoja on suunniteltu suojaamaan mm. 
rullia ja muita pyöreitä tai epätavallisen muotoisia tuotteita.

KOKOVAIHTOEHDOT
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Terästeollisuus on vaihtanut aikaisemmin käytetyt 
metallisuojat kartonkisiin WA-kulmasuojiin. Syy oli 
yksinkertainen; kartonki on käyttäjäystävällisempi ja helppo 
kierrättää. Pakkaus on täyttänyt asiakkaiden vaatimukset ja 
soveltunut terästeollisuuden käyttöön erinomaisesti.

A  55/78mm
B  30-130mm
C  30-100mm
B+C  200mm max
D  1-3 mm
Pituus  800-6000mm

LAADUT
BIO
• valkoinen tai ruskea

HS (Heat-sealed)
• valkoinen tai ruskea
• kosteuden kestävä

Saatavilla on myös liimapinnalla varustettuja tai 
erikoispinnoitettuja WA-kulmasuojia.
Kaikki kulmasuojamme ovat 100 %:sti kierrätettäviä 
Euroopan ReSy standardia mukaisesti.

LOVETUS VAIHTOEHDOT
55 mm notching

78 mm notching

VOIMAKARTONKIKIEKOT & ARKIT

KETKÄ OVAT POTENTIAALISIA KÄYTTÄJIÄ?  
Paperi- ja muovirullien tuottajat ovat vähentäneet 
kuljetusvahinkoja suojaamalla rullien päädyt WA-
kulmasuojilla.

Huonekaluteollisuus valmistaa vaihtelevan muotoisia ja 
kokoisia, sekä herkkäpintaisia tuotteita. Ennen taipuvaa 
kulmasuojaa, pintojen suojaus oli vaikeaa ja vahinkoja 
syntyi kuljetuksissa. Nyt WA-kulmasuojien avulla pystytään 
pinnat suojaamaan tehokkaasti.

Pakkaus voidaan viimeistellä, 
asettamalla rullien päätyihin 
voimakartongista valmistetut suojat. 
Laajasta valikoimastamme löytyy 
kartonkikiekkoja ja –arkkeja miltei 
kaiken kokoisille rullille.   


