
APPA® Kartongpall följer din gröna politik vilket vill öka företagets image.

• Stark laminerade kartongfot
•  Kapacitet att bära flera ton
•  100 % återvinningsbara
•  Lätt 
• ISPM-15 kompatibel
• Resistent mot sidokollision

APPA® Kartongpall
TRANSPORTFÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Flexibla leveranser för skräddarsydda pallar
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ELTETE. – DEN NORDISKA PIONJÄREN MED ÖVER FYRTIO ÅRS ERFARENHET.

Återvinning; Ditt bidrag till miljön

KARTONGPALL STANDARDSTORLEKAR

Vi kan förse dig med den pallstorlek som du behöver för att göra din transport effektiv och prisvärd. Olika storlekar 
och höjdalternativ ger denna fördel.
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  STANDARDSTORLEK PALLETSTORLEK MM 2-VÄGS 4-VÄGS VIKT KG LASTKAPACITET 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

Eltete pall alternativ kan utformas för att passa de exakta behoven i din förpackning. Beroende på produkt, hantering eller 
destination, kan vi rekommendera olika alternativ för att optimera styrka, utrymme, material och kostnader. 

STORA BESPARINAGAR PÅ FLYGFRAKT!
Jämfört med vanlig vikt: 
   ~ 5 kg kartong pall
   ~ 20 kg trä pall

*Lastkapacitet anpassas efter produkternas typ/storlek, lastnings-, lossnings- och lagringförmåga.
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STYRKANS HEMLIGHET

Hemligheten bakom styrkan i Eltetes kartongpallar ligger i pallens fot. Eltete Pallrun® är en kombination av starka laminerade 
U-profiler med kraftpapper på ytan + papprör som kärnor.  Denna unika produkt ger en oslagbar styrka och fuktresistans 
som inte kan hittas i någon annan kartongpallskonstruktion. 

PallRun® har ett starkt ytpapper som står emot skador och 
som  glider bra över ojämna golv och andra ytor. 

Återvinning; Ditt bidrag till miljön

KARTONGPALL STANDARDSTORLEKAR

STARK PALLET STANDARD OCH SKRÄDDARSYDDA
• Pallarna kan tillverkas enligt kunders behov
• Som toppskiva kan wellpapp  eller honeycomb användas, 

och andra alternative är också möjliga. 
• 2- och 4-vägs pallar i den önskvärda storleken. 
• Lämpliga för användning på rullbanor. 
• Designade för att vara en del av färdiga butiksdisplayer.

100% ÅTERVINNINGSBAR OCH MILJÖVÄNLIG
• Lätt att kassera
• Besparingar i återvinningskostnader
• Behöver inte rökbehandlas.
• Accepterade överallt i hela världen 
 utan restriktioner.  

LÄTTA
• 3-6 kg (kartongpall) vs 15-25 kg( träpall)
• Lätt att hantera vilket gör den användarvänlig.
• Mindre vikt, besparingar på transporten tex flygfrakt.

    

Ledande oberoende labratorier har testat våra 
kartongpallar under olika villkor. Upp till 10 000 kg 
statisk vikt på 4-vägs pallar klaras utan kollaps.

PallRun® Self-adhesive

Det mest lämliga materialet 
på topskivan är valt för varje 
kunds behov. Det kan tex vara 
wellpapp, honeycomb eller 
andra liknande material.

Honeycomb skiva

Storlek
Bredd:  90 mm
Höjd:  60 eller 100 mm
Längd: efter behov 
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Eltete TPM Ltd (Transport Packaging Materials) är en global kartongpappkonverterare  och en 
ISO certifierad leverantör av 100 % återvinningsbart transportförpackningsmaterial. Den egna 
ingenjörsavdelning gör det möjligt för oss att reagera snabbt på kundernas önskemål.

Med erfarenhet sedan 1974, gör oss till experter på behoven ute på dagens marknad. 
Innovativa och högkvalitativa förpackningslösningar tillverkade av kompakt kartongpapp 
marknadsförs till över 60 länder genom Eltetes försäljningsorganisation. Med 19 fabriker i 15 
länder är vi nära våra kunder.

Eltete TPM är en av de ledande producenterna  av kantskydd och hållbara förpackningslösningar 
i världen.
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Eltete TPM Sweden AB  |  Lagastigsgatan 6  |  SE-28732 Strömsnäsbruk  |  Tel. +46 (0)433 210 50  |  Fax. +46 (0)433 210 56  |  eltete.info@telia.com  |  www.eltete-tpm.com

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

LÅT OSS SKRÄDDASY DIN NYA APPA® KARTONG PALL.

OPTIMERAR TRANSPORT EFFEKTIVITETEN

TYPISKA SLUTANVÄNDARE             EXTRA FÖRDELAR
Mat producenter                       Hygieniskt

Läkemedelsindustrin Hygieniskt

Exportföretag Ingen rökbehandling, lätt vikt

Butiksdisplayer POP/POS       Bara ett material som är 
återvinningsbart

Packa mer på mindre plats
Spara på transport kostnaden
Spara plats i lagerlokalen

DISPLAY

Skyltpall är en kombination av pallfötter, honeycomb-skiva och 
kantskydd. Den har  låg vikt och är enkel att återvinna. Den är 
ett utmärkt alternativ till tunga träpallar som traditionellt an-
vänds till butiksdisplayer.

PALLTRÅG MED RAM

Lämplig för korta och långa produkter, stabiliserande tråg, 
säkrar och skyddar försändelsen.

PALLAR BASERADE PÅ KANTFÖTTER

Sidoskydd ger bra bandningsskydd och håller ihop godset.


