
Förpackningsprofiler
TRANSPORTFÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Staplingsstyrka och skydd för krävande förhållanden

Hållbar förpackning är ditt bidrag till miljön

ReplaceReduce

Recycle

3R

• 100 % återvinningsbar laminerad kartong

•  flera ton i staplingsstyrka

•  Höga kvalitetskrav

•  Fuktbeständiga

•  Speciell produktionsmetod

•  Noggrant utvalt råmaterial

•  Strikta toleranser



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 (0)19 510 31
Fax. +358 (0)19 510 3200
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com

ELTETE DESIGN OCH FOU
bygger på vår egen know-how och teknik. Eltete 
FramePack® och förpackningsprofiler har utvecklats 
tillsammans med multinationella företag för de mest 
krävande förhållanden där flera tons staplings styrka 
behövs och där fuktbeständighet är av största vikt.

STARK LAMINERAD KARTONG
Förpackningsprofiler är basen för Eltete FramePack®, 
som är en miljövänlig förpackningslösning. Det är 
också ett bra alternativ till trä, plast och metallramar 
samt som ett substitut för tunga boxar.

STAPLING
kräver hög kvalitet på råvaror och extra starka profiler, 
vilket Eltete kan producera med hjälp av särskilda 
metoder. Slutprodukten testas i vår noggranna 
kvalitetskontroll.

OBEROENDE LABORATORIETESTER 
har utförts av de mest respekterade provnings-
laboratorierna för förpackningar i samarbete med 
våra multinationella referenskunder. Eltetes egna 
laboratorier använder EN 13.393 specifikationen 
som grund för sina provningsmetoder. En lämplig 
förpackningsprofil kommer att väljas baserat på en 
studie av varje enskildt projekt beroende på styrka och 
andra krav. 

Eltete levererar standardlösningar i hela världen från 
dess globala produktionsnätverk.


