
Ramstansad profil
TRANSPORTFÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Flexibel och stansad efter dina behov

Hållbar förpackning är ditt bidrag till miljön
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• Flera tillämpningar
• Skydd och stabilitet
• Miljövänlig
• 100% återvinningsbar kartong



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 förpackningslös-
ningar i världen. 

Headquarters
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 C
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OPTIMERAR OCH SÄKRAR DINA TRANSPORTFÖRPACKNINGAR

Ramstansade profiler kan användas på många olika sätt inom alla industrisektorer som använder 
transportförpackning. Starka och högkvalitativa profiler kapas till önskad längd med hjälp av en 
speciell produktionsmetod. Rigorösa toleranser och Eltete:s kvalitetskontroll säkrar slutresultatet.

Styrka - Starka laminerade profiler tillverkade 
av högkvalitativa råvaror ger extra styrka för din 
förpackningsenhet.

Stabilitet - Håller ihop produkterna,  ger 
stabilitet och säkerhet för transport eller lagring.

Förordning - ISPM-15-kompatibel. 
Ramstansad profil accepteras överallt i världen 
utan restriktioner.Besparingar - Genom att 
minska förpackningsmaterialet, kommer du 
att behöva mindre utrymme i lager och du kan 
lasta mer. 

Material - vikt- och volymminskning är 
nyckeln till stora besparingar.

Miljö - Ditt företags CO2-avtryck kommer 
att minskas genom användning av 100% 
-återvinningsbar kartong.

Snabb och enkel
hantering av

Ramstansad profil!

Lock- Topp och Botten
• Kombinera med 

honeycomb-skiva eller 
annat material

• Kudde, stabilitet
• Bandningsskydd

Krage - Topp och Botten
• Häftad direkt till en pall
• Håller ihop varor
• Ger stabilitet

Låda
• Adderar extra styrka till 

hörn
• Säkerhet för transport och 

lagring
• Staplingsstyrka


