TRANSPORTFÖRPACKNINGSLÖSNING

Flexibla Kantskydd
Kantskydd för runda objekt
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• 100 % återvinningsbart
• Flexibelt
• Hållbart
• Korrosionsfritt

Hållbar förpackning är ditt bidrag till miljön

VAD ÄR FLEXIBLA KANTSKYDD?

KVALITETER

Eltete TPM-kantskydd, tillverkade av kartong, är ett 100
% återvinningsbart transportförpackningsmaterial. Det
skyddar kanterna på produkter med oregelbunden form.
Flexibla-kantskydd finns för rullar, runda bord och andra
runda eller oregelbundet formade objekt.

BIO
• yta: vit eller brun
HS (värmeförseglad)
• yta: vit eller brun
• fuktskyddad
Finns även för tunga tillämpningar eller i självhäftande
utförande.
Alla våra kantskydd är 100% återvinningsbara enligt de
europeiska ReSy-normerna.
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MASSIVA RUNDA OCH REKTANGULÄRA SKIVOR
För att avrunda vårt utbud av
emballagematerial kan vi även
erbjuda ett brett sortiment
runda och rektangulära skivor
för att skydda ändar och sidor
av rullar.

VILKA ÄR DE POTENTIELLA ANVÄNDARNA?
Stålindustrin har ändrat sitt sätt att emballera från skydd
tillverkade av stål till flexibla kantskydd tillverkade av
kartongpapp. Kartongpapp är mycket enklare att använda
och de har upptäckt att detta sätt att emballera är väldigt
passande för deras behov på många sätt.

Tillverkare av papper och plast på rulle kan minska antalet
av transportskador genom att förse rullarnas ändar med
flexibla kantskydd.
Möbelindustrin tillverkar ömtåliga produkter med kraftigt
varierande former och storlekar. Det skulle vara svårt att
hitta ett bättre skydd än flexibla kantskydd.

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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