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Kierrätä ja säästät luontoa

Eltete TPM on kansainvälinen kartonginjalostaja ja 
100 %:sti kierrätettävien kuljetuspakkausmateriaalien 
valmistaja sekä konerakentaja. Yli 40 vuoden 
kokemuksella pystymme vastaamaan markkinoiden 
kysyntään nykyaikaisilla kuljetuspakkausratkaisuilla.

Myyntiorganisaatiomme tarjoaa laminoidusta 
kartongista valmistettuja innovatiivisia ja 
korkealaatuisia pakkausratkaisuja yli 60 maassa. 

Eltete TPM:llä on 15 eri maassa 19 tuotantolaitosta 
ja se on yksi maailman johtavista kulmasuoja- ja 
pakkausratkaisujen tuottajista.

Eltete TPM Engineering suunnittelee, markkinoi, 
valmistaa sekä asentaa kaiken tekniikan, mitä 
tarvitaan nykyaikaiseen kuljetuspakkausmateriaalien 
tuotantolaitokseen. Yli kolmenkymmenen vuoden 
kokemuksella, sekä keskittymällä uusimpaan 
tekniikkaan Eltete luo luotettavia, joustavia sekä 
tehokkaita koneita, jotka vastaavat jatkuvasti 
muuttuvien markkinoiden kysyntään.

Eltete TPM Engineering voi tarjota tuotantokoneiden 
suunnittelun, rakentamisen ja asentamisen lisäksi 
kumppaneidensa ja asiakkaidensa ainutlaatuisen 
tietotaidon sekä laajan valikoiman erilaisia 
kuljetuspakkausmateriaaleja.

Yrityksestä

Markkinat muuttuvat, kasvavat ja kansainvälistyvät jatkuvasti. Markkinoiden jatkuva kehitys asettaa haasteita 
ja vaatimuksia niin pakkauksille ja pakkausmateriaaleille kuin logistiikalle. Nykyisten ja tulevaisuuden 
pakkaustrendien mukaan materiaaleja ja niiden kierrätettävyyttä tulisi arvostaa enemmän eri aloilla. 

Luomme jatkuvasti uusia tuotteita ja ratkaisuja, jotka palvelevat asiakkaitamme paremmin kuin koskaan. Eltete 
TPM Oy:n maailmanlaajuinen toiminta takaa, että asiakkaamme saavat saman palvelun sijainnista riippumatta.

Eltete TPM Ltd 
Transport Packaging Materials

Eltete TPM Ltd 
Engineering



Kierrätä ja säästät luontoa

Paikallista yhteistyötä maailmanlaajuisesti

Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja tuotantoyksiköitä meillä on 15 maassa (Suomi, Ruotsi, Puola, 
Venäjä, Liettua, Ranska, Espanja, Intia, Kiina, Malesia, Vietnam, Kolumbia, Argentiina, Arabiemiraatit 
ja Japani), myyntiorganisaatiomme toimii yli 60 maassa. Eltete on yksi maailman johtavia kulmasuoja- ja 
pakkausratkaisutuottajia.

PÄÄKONTTORI

TUOTANTO

MYYNTI

Kansainvälinen kumppanuus on vahvuus!

Kansainvälisen tietotaitomme ja yhteistyömme vahvuudet mahdollistavat uudet ideat, tuotekehityksen ja 
erikoistumisen.  Tekemällä yhteistyötä voimme palvella paremmin niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.
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KULMASUOJAT JA PAKKAUSPROFIILIT
Monet perinteiset pakkausmateriaalit eivät anna tuotteelle riittävää suojaa jolloin pienikin 
naarmu voi aiheuttaa reklamaation ja korvauskustannuksia. Kulmasuojat antavat riittävän 
suojan voimakkailtakin iskuilta. Kulmasuojia voidaan käyttää esimerkiksi pakkausmuovin, 
kiristyskalvon tai vanteiden kanssa. Laatu, koko ja vahvuus valitaan aina asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti. Vaihtoehtoina ovat liimalaminoimalla valmistetut Bio-laadut ja 
kuumalaminoimalla valmistetut HS-laadut, jotka soveltuvat käytettäväksi myös kosteissa 
olosuhteissa. Pakkausprofiilit ovat kehitetty vaativampiin olosuhteisiin.

U-PROFIILI JA FLEX-PROFIILI
Suoja, joka kestää enemmän kuin pelkän kolhaisun – täydellinen “iskunvaimennin” 
tuotteillesi. Kuljetuksessa tuotteen sivuille tai reunoille kohdistuvat kolhut aiheuttavat 
ongelmia ja lisäkustannuksia. Vahvalla ja ympäristöystävällisellä U-profiililla voidaan 
vahvistaa ja suojata tuotteet perusteellisesti. U-profiilit ovat valmistettu liimalaminoimalla 
kartonkikerrokset yhteen vesiliukoisella PVA-liimalla. U-profiilit ovat 100 %:sti kierrätettäviä 
- edellytys nykyaikaiselle pakkausmateriaalille.

FRAMEPACK® - Kuljetuspakkausratkaisut
Vahva – joustava – 100 %:sti kierrätettävä – yhden materiaalin pakkaus. Eltete tarjoaa 
maailmanlaajuisesti yrityksille innovatiivisia ja kompakteja kartonkisia pakkausratkaisuja. 
Yhdistelemällä erilaisia tuotteita laajasta valikoimastamme, voimme tarjota asiakkaille 
räätälöityjä, juuri heidän tarpeidensa mukaisia pakkausratkaisuja. Se voi olla raamipakkaus 
kartonkilavalla tai jokin muu yhdistelmä, joka täyttää heidän vaatimuksensa. Tietotaitomme 
perustuu huolelliseen suunnitteluun ja vuosikymmenien kokemukseen.

LATTALISTAT/ JAKAJAT
Lattalista on 100 %:sti kierrätettävä kartonkituote, joka on suunniteltu korvaamaan 
materiaaleja kuten kovalevyä, kuitulevyä, lastulevyä, vaneria ja muovilevyjä, joita on 
hankala kierrättää. Vahvuutensa, kokovaihtoehtojensa sekä laatunsa puolesta lattalistalla 
on loputtomat käyttömahdollisuudet.

WA-KULMASUOJAT
WA-kulmasuojat (Wrap Around) ovat suunniteltu pyöreille tai erikoisen muotoisille tuotteille. 
Laajan koko- ja laatuvalikoiman ansiosta WA-kulmasuojaa on saatavilla niin kevyille ja 
pienille tuotteille, kuin myös suurille ja painaville tuotteille.

C-PROFIILIT
C-profiili kehitettiin helpottamaan pyöreiden kuljetuspakkauksien kulmien suojausta. Myös 
pyöreitä tuotteita on pakattava lavalle ja suojattava iskuilta sekä vanteen puristukselta. C- 
profiilia käytetään yleensä pullojen, kanistereiden, rullien, tynnyreiden, tekstiileiden, jne. 
suojaamiseen sekä kuljetuspakkauksen vahvistamiseen.
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PALLRUN® -lavapalkki
PallRun® on 100 %:sti kierrätettävä kartonkinen lavapalkki, jolla voidaan korvata perinteiset 
lavat sekä monet muut kuljetuspakkaukset. Lavapalkit ovat valmistettu vahvoista laminoiduista 
U-profiileista ja tukea antavista kartonkihylsyistä. Profiilien pinta on vahvistettu kosteuden 
kestävällä voimakartongilla. PallRun® -lavapalkit eivät tarvitse käsittelyjä, kuten puu, vaan 
ovat hyväksyttyjä ympäri maailmaa sellaisenaan.

THE BOX
Yhdistelemällä hunajakennolevyt, kulmasuojat ja PallRun® -lavapalkit, saadaan aikaiseksi 
kevyt, mutta erittäin vahva laatikko, joka on erinomainen vaihtoehto puu- ja vanerilaatikoille. 
The Boxia käytetään usein vientipakkauksena.  Tuote on helppo kasata ja kierrättää.

LIUKULAVAT
Liukulava on valmistettu laadukkaasta ja kosteudenkestävästä voimakartongista. Laminoitu 
materiaali kestää erittäin hyvin repimistä ja kosteutta. Liukulavalla voidaan korvata 
perinteinen kuormalava tai sitä voidaan käyttää tuotteiden jakajana. Tilankäyttöä on 
mahdollista optimoida sekä kuljetuksissa että varastoinnissa luopumalla perinteisestä 
kuormalavasta. Liukulavat soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi merirahteihin tai yrityksen 
sisäisiin kuljetuksiin. Liukulavoja käytetään kuormalavojen sijasta monella eri toimialalla, 
monille erilaisille tuotteille.

AHTAUSÄKIT
Ahtaussäkkejä voidaan käyttää konteissa, trailereissa, junissa ja laivoissa. Ahtaussäkki toimii 
pehmusteena ja suojaa kuormaa iskuilta. Se myös tukee kuormaa ja ehkäisee sen liikkumista. 
Uudelleen käytettävän venttiilin ansiosta ahtaussäkkejä voidaan käyttää useamman kerran. 
Täyttöaika on erittäin lyhyt, jolloin säästöjä voi kertyä myös työkustannuksissa. Ahtaussäkeillä 
tuet kuormasi kustannustehokkaasti.

HUNAJAKENNOLEVY
Hunajakennolevyä käytetään niin kantena kartonkilavoissa kuin esimerkiksi 
pehmustemateriaalina erilaisissa kuljetuspakkauksissa. Sen kuusikulmainen solurakenne 
sekä laadukas materiaali takaavat poikkeuksellisen hyvän puristusvoiman ja jäykkyyden. 

EDGERUNNER®

EdgeRunner® on yhdistelmä lavapalkista ja kulmasuojasta. Se on erinomainen ja 
kustannustehokas vaihtoehto perinteisille kuormalavoille. EdgeRunner® voidaan asettaa 
suoraan esimerkiksi laatikon, displayn tai muun kuljetuspakkauksen alle. Erilaiset 
korkeusvaihtoehdot optimoivat tilankäytön jolloin voidaan lastata enemmän.

KARTONKILAVA
Elteten kartonkilavat voidaan räätälöidä kuhunkin tarpeeseen sopiviksi. Riippuen tuotteesta, 
käsittelytavasta tai määränpäästä, voimme suositella eri vaihtoehtoja optimaalisen 
vahvuuden, tilankäytön, materiaalin ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kartonkilava 
on kevyt käsitellä, hygieeninen ja ”ötökkävapaa.
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Eltete TPM Ltd Engineering

Eltete TPM Ltd Engineering on yrityksemme koneenrakennusyksikkö joka suunnittelee ja valmistaa 
teknologiaratkaisuja kartonkipohjaisten kuljetuspakkausmateriaalien valmistukseen: automaattinen 
kartonkilavojen kokoamislinja (APPA), kulmasuojakone, hunajakennolevyn tuotantolinja, The Boxin valmistus 
ja U-profiilin tuotantolinjat. Tuotanto käsittää myös lisälaitteet erikoistuotteita varten (Wrap-Around kulmasuoja, 
U-profiilin lovettaja/Flexprofiili, pituusleikkurit jne.). 

Suunnitteluosasto sijaitsee päätoimipisteessä Loviisassa, jossa syntynyt idea uudesta koneesta mallinnetaan 
ensin 3D-simulaatioksi ja lopulta teknologiasta rakennetaan prototyyppi, joka testataan Eltete TPM:n 
tuotantolaitoksessa ja josta valmis tuote lopulta lanseerataan markkinoille. Monet tuotantolinjat ovat 
ainutlaatuisia koko maailmassa; ei ole parempaa tapaa tuottaa lavapalkkia kartongista kun Eltete TPM:n PRML 
lavapalkkien valmistuslinja (PallRun® Manufacture Line).

Kartonkilavatehdas

Lisätietoja tuotantolinjoista osoitteesta www.eltete.com/engineering

Automaattinen lavojen kokoamislinja, 
APPA® (Automatic Paper Pallet Assem-
bly)

APPA kokoaa kartonkilavat automaattisesti valmiista 
komponenteista joustavasti, luotettavasti ja tehokkaasti. 
Tuotantoon tarvitaan lisäksi vain yksi trukki, loppu 
hoituu automaattisesti linjastolla. PallRun®-lavapalkit, 
lattalistat ja lavakannet asetetaan linjastolle lavoissa. 
APPA ottaa komponentit lavoilta ja kokoaa lavat 
automaattisesti. Tuotantolinja kokoaa noin 10 lavaa 
minuutissa.

Paperirullasta kartonkilavaksi -tekno-
logia

Paperirullasta jalostetaan erilliset komponentit joista 
APPA kokoaa valmiit kartonkilavat. 

Hunajakennolevylinja
PallRun® tuotantolinja

APPA

Paperirulla

Valmiit lavat
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Eltete ja ympäristö

Useat yritykset ovat jo havainneet, että uudet ympäristörajoitukset on otettava vakavasti ja ne vaikuttavat oleellisesti 
pakkausmateriaalien valintaan. Perinteiset metalli- ja puukehykset tai -lavat korvataan kartonkipakkauksilla, 
joita ei tarvitse edes käsitellä hyönteisten varalta. 

Muovituotteita vähennetään ja korvataan tuotteilla, joita on helpompi kierrättää, kuten esimerkiksi kartonkia. 
Ympäristöystävällinen ajattelutapa auttaa myös luomaan hyvän yritysimagon.

Eltete TPM:n iskulause 3R, 
Reduce-Replace-Recycle, on 
avain ympäristöystävällisemmälle 
pakkaamiselle, joka hyväksytään 
kaikkialla maailmassa ilman 
rajoitteita.
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Etuja, joita saavutat kun valitset tuotteemme

• Säästöt materiaali- ja kuljetuskustannuksissa

• Säästöt varastointi-, käsittely-, työvoima- ja kierrätyskustannuksissa

• Ajansäästö käsittelyissä

• Joustavat vaihtoehdot, joilla saavutetaan vahva, iskunkestävä ja optimaalinen pakkausyksikkö

• Pakkausta käsitellään varovaisemmin, kun tuote on näkyvillä

• Kuljetuksessa aiheutuvien vahinkojen määrä laskee

• Kevyt, mutta kestää pinoamisen, kantaa jopa 2000kg

• Antaa mahdollisuuden käyttää yhden materiaalin pakkausta

• Ympäristöystävällinen, puhdas ja nykyaikainen pakkaus antaa hyvän imagon yritykselle

• Käyttäjäystävällinen, turvallisempaa kuin puun käsittely

• Loppukäyttäjä voi helposti hävittää kuljetuspakkauksen muun kartonkijätteen kanssa

EN13393 (Pakkausspesifikaatiot kulmasuojille)

Elteten tuotteet täyttävät saksalaisen ReSy – kierrätysjärjestelmän vaatimukset. Tuotteissa on ReSy symbolit, jotka kertovat että 
tuotteet ovat kierrätettävää materiaalia.

Cleantech Finland - ratkaisuja 
globaaleihin ympäristöhaas-
teisiin.

Suosimme ympäristön kannalta 
vastuullisia raaka-ainetoimittajia.Laatu on vahvuutemme



yhteystiedot

Eltete TPM Sweden Ab
Lagastigsgatan 6
28732 Strömsnäsbruk, Sweden
Tel: +46 (0)4332 1050
Fax: +46 (0)4332 1056

Eltete Germany
Zweigniederlassung Deutschland
Heuers Moor 1
49504 Lotte, Gernany
Postfach 62 45
49095 Osnabrück, Germany 
Tel: +49 (0)541 408 96 - 0
Fax: +49( 0) 541 408 96 - 11

Eltete France S.A.S.
ZA de Tatinghem
Route de Boulogne
62500 Tatinghem, France
Tel: +33 3 21 38 1040
Fax: +33 3 21 38 1753

Eltete Poland
Packprofil sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
47-110, Kolonowskie 1 Poland
Tel: +4877 400 43 50
Fax: +4877 461 14 85

Eltete Bulgaria Ltd.
60, Zlatitsa Str.
Sofia 1510, Bulgaria
Tel: +359 2 945 5285
Fax: +359 2 945 5286 

Shanghai ELTETE Packaging
Technology Co., Ltd.
508th Xiao Nan Rd,
Feng Xian District,
Shanghai, 201401, China
Tel: +86 21 3365 5088 ext. 230
Fax: +86 21 3365 5199

Eltete India TPC Pvt. Ltd.
Plot No. 57/ I /1, 1st Phase, 
Road A- G.I.D.C,
Vapi, Valsad District- 396195,
Gujarat, India.
Tel: +91 (0)260 654 1653                   
Fax: +91 (0)260 242 5474

ELTETE Middle East FZ LLC
Unit 88F, International Media  
Production Zone, P.O. Box 502892, 
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 452 2256                                    
Fax: +971 4 431 5521              

Eltete TPM Italia
Via F. Ferrucci 22
20145 Milano
Italy
Tel +39 02 4070 8498
Fax +39 02 4070 8023

Eltete Spain s.l.
Ctra. Buñol – Godelleta km. 1’2
Apdo. Correos nº29
46360 – Buñol (Valencia),
Spain
Tel: +34 962 501 500
Fax: +34 962 500 878

Eltete Riga Ltd.
Ganibu dambis 7A
LV-1045 Riga, Latvia
Tel: +371 67 501 680
Fax: +371 67 501 681

Eltete Estonia
Eltete Eesti OÜ
Paavli 2a
10412 Tallinn, Estonia
Tel: +372 650 0078
Fax: +372 650 0079

ZAO  “Eltete St.Petersburg”
8-A, Kutyscheva Street
vil.Maloye Verevo
Gatchinskii district
Leningradskaya Oblast
188354, Russia 
Tel: +7 812 454 5510
Fax: +7 812 454 5510

www.eltete.com

Eltete Vietnam Company Limited
Song Than Warehouse, 
07 Doc Lap Boulevard, 
Song Than 1 IP, Di An, 
Binh Duong, Vietnam
Tel: +84 650 379 3530 
Fax: +84 650 379 3528

Eltete Malaysia Sdn Bhd
No.2 & 2A, Jalan TPP 1/9
Taman Industri Puchong, Batu 12
Jalan Puchong, 47160 Puchong
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +6 (03) 8061 1354
Fax: +6 (03) 8061 1357 / 9381

Eltete Argentina SA
Arcos 3161 4° A
(1429) Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4702 0474
Fax: +54 34 9342 5698 

TPM Colombia S.A.S.
Carrera 50 nro 166 – 56
Bogota,
Colombia
Tel: +57 317 535 1627
Fax: +57 (1) 3099281

PÄÄKONTTORI

TUOTANTO

MYYNTI

Pääkonttori
Eltete TPM Ltd
P.O. Box 94
Varastokuja 5
07901 Loviisa, Finland
Tel. +358 (0)10 505 6450
Email: info1@eltete.com
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