
Honeycomb skivor
TRANSPORTFÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Lätt och stark, 100% återvinningsbar

Sustainable packaging is your contribution to the environment

ReplaceReduce

Recycle
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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 16 fabriker i 12 
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 Ltd
P.O.Box 94
FIN-07901 
Loviisa, 
FINLAND
Tel. +358 (0)10 505 6450
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com

KOSTNADSEFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG

Lätt
vikt

säkert 
material

Ideal 
dämpning

Hög 
tryckhåll-

fasthet

100 % 
återvinningsbar

Berörs inte 
av några 

restriktioner

Lätt att 
hantera

Eltete Honeycomb skiva är en 100 % återvinningsbar kartong produkt. Dess 
hexagonala struktur ger extra styrka, och gör den lämplig som skydd för 
transportförpackningar och även för en mängd andra applikationer.

Tack vare sina egenskaper kan honeycombskivan lätt formas eller skäras, och  
omvandlas  till de exakta element som krävs för dess slutanvändning.

FLERA APPLIKATIONER
• stötdämpande material
• Produkt avdelare
• Basen för en kartong pall
• Sidoväggar i konstruktionen “The box”
• Utfyllnadsmaterial i behållare  

för att säkra lasten
• Ersättare för trä
• Andra tillämpningar  

(rumsavdelare i rum, möbler)

OLIKA KVALITETS OCH- STORLEKSALTERNATIV

Cell Storlek:    8 mm  Tjocklek:   5, 10, 20 och 30 mm 
Cell Storlek:  12 mm  Tjocklek:   5, 10, 15, 20, 30 och 40 mm 
Max bredd:  1600 mm
Max längd:  3200 mm

YTMATERIAL

Kraftliner:  1x 400 gsm
Kraftliner: 2x 400 gsm

EN SUPERB HÖGKVALITATIV PRODUKT!

No export treatment required

Free of Plant Pests according to FAO-IP
PC-IS
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