
PallRun®

TRANSPORTFÖRPACKNINGSLÖSNINGAR 

Miljövänlig, kostnadseffektiv och mångsidig 

Hållbara förpackningar är ditt bidrag till miljön 
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• Stark solidpappsstruktur 
• Lätt vikt och beständig mot fukt
• Utmärkt självhäftande alternativ
• ISPM 15-kompatibel
• Olika höjdalternativ

En produkt, 
många lösningar!



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 världsledande tillverkare av hållbara transportförpackningslösningar.

Huvudkontor
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
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PallRun® är en transportförpackningsprodukt från Eltete TPM Ltd. Produkten är en 100% återvinningsbar kartongpallfot 
som kan ersätta konventionella pallar. Den är en kombination av kompakt kartong (U-profiler) och stabiliserande 
element (hylsor). Pallrun® kan även levereras med självhäftande yta för en enklare fixering.

BESPARINGAR 

• behovet av lagringsutrymme  
minimeras 

• pallrun® är lätta - märkbara 
besparingar vid flygfrakt! 

• material- och hanteringskost-
nader kan minskas 

• kostnader för återvinning inbe-
sparas

ENKEL HANTERING

• det är möjligt att bygga pallar i 
valfri storlek, eller montera Pall-
run® direkt under en låda eller 
displaykartong. 

• materialet är fritt från spikar och 
ger inga flisor - utpräglat använ-
darvänlig. 

• PallRuns® är starka och resistenta 
mot fukt. 

HYGIENISK OCH ÅTERVINNINGSBAR

• 100% återvinningsbara
• Återvinns som kartong
• “Gröntänk” ger en bra bild av 

företaget
• Behöver ingen behandling som 

trä.

Det finns många sätt att använda PallRuns® i sammanhang där någon form av pallhantering krävs. Dess unika struktur 
och råvaran som används ger utmärkt vattenbeständighet och förmåga att bära tunga laster.  

KARTONGPALL LÅDA BUTIKSSTÄLL TRÄ ELLER ANDRA 
PRODUKTER 

PAPPERSRULLAR

Avlägsna silikonpappret och fäst direkt på: 

150 Självhäftande PallRuns®

Montera din egen kartongpall, 2- eller 4-vägs, på mindre än 30 sekunder 
Utrymmet i lagret kan reduceras med upp till 80%! 

+ 50 pappskivor =  50 kartongpallar

STORLEKAR
Bredd:       
Höjd:      
Längd:   

90 mm 
60 eller 100 mm
enligt behov

De starkaste
pallfötterna på
marknaden de

senaste 10 åren! 


