TRANSPORTFÖRPACKNINGSLÖSNING

Kantskydd
Skydd, stabilisering och staplingsstyrka

Reduce

Replace

3R
Recycle

Hållbar förpackning är ditt bidrag till miljön

Återvinning; Ditt bidrag till miljön
KANTSKYDD ÄR EN UTMÄRKT PRODUKT PÅ GRUND

- Produkten är billig, återvinningsbar o
Godsskador är ett problem för såväl tillverkare
som distributörer. Därför har många tillverkare och
förpackningsexperter valt kompakta kantskydd som
lösning.
Eltete kan erbjuda ett komplett system som löser dina
förpackningsproblem. Kantskydd, U-profiler, plattlister,
kartongpallar, PallRuns® och Slipsheets I kombination
med sträckfilm, krympfilm och band garanterar att du
hittar den optimala lösningen för varje produkt. Det är
på detta sätt Eltete har profilerat sitt koncept, ett koncept
som vi och våra partners gärna vill dela med alla våra
kunder.

EKONOMI OCH KOSTNADSBESPARINGAR
Med våra kantskydd vinner kunden mätbara fördelar.
Vår förpackningslösning med kantskydd
•
•
•
•
•
RÅMATERIAL. Standardversionen av kantskydd tillverkas
genom laminering av flera skikt kartong.

•

Ersätter kostsamt emballagematerial
Sparar arbete och material
Är miljövänlig
Kan skickas över allt i världen utan behov av
tilläggsbehandling - som t.ex. det svampskydd som
kan krävas för träpallar
Optimerar ditt transportutrymme genom att tillåta
stapling
Stärker förpackningarna och minimerar risken för
transportskador

Återvinning; Ditt bidrag till miljön
AV DEN FLEXIBILITET DEN GER VID FÖRPACKNING.

och lättanvänd - men samtidigt stark. FÖRSTÄRKER
FÖRPACKNINGSENHETER

VERTIKALT SKYDD

C-PROFIL

Kantskydden stadgar pallen och
ger skydd under transport och
förvaring.

Styrkan hos enskilda förpackningar kan förbättras genom att kartongerna förstärks med kantskydd
invändigt.

Använd C-profiler för runda hörn.

SKYDD FÖR KANTER

U-PROFILER

SJÄLVHÄFTANDE

U-profiler skräddarsys för varje
kund.

Självhäftande kantskydd underlättar hanteringen innan produkten
bandas.

STAPLINGSSTYRKA

BANDNINGSSKYDD

FLEXIBLA KANTSKYDD

Rätt val av kantskydd till pallar gör
det möjligt att stapla enheter på
höjden och spara utrymme.

Skyddar produkten mot bandningsskador.

De flexibla kantskydden är enkla
att tillämpa för såväl invändigt
som utvändigt skyvdd

Kantskydd
skyddar
stöder produkter under
hanteringsoperationer.

och
alla

KANTSKYDDSTORLEKAR
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STANDARD SIZES
A mm

50-6000

KVALITETER
Kantskydd kan levereras i kvaliteterna Bio eller
Värmeförseglad. Många olika ytor kan levereras, som
bio (brun), vit, eller kulört.

B mm

C mm

D mm

35

35

40

40

BIO 2-6
HS 1-6

45

45

50

50

60

60

80

80

100

100

BIO 2-8
HS 1-8

TRYCKNING
Företagsnamn,
logotyper
och
reklam kan tryckas i samband med
tillverkning.

KALLAMINERAT (BIO)
Laminerat med vattenlösligt lim under högt tryck.
Råmaterial av hög kvalitet och 100% återvinningsbart.

VÄRMEFÖRSEGLAT (HS)
Ett mycket bra skydd mot fukt och ånga. Fungerar även
utmärkt i kyla. Tillverkat av kartong av hög
kvalitetsom har varmlaminerats vid högt tryck för att
bildaett profilelement som ger enastående stabilitet
ävenvid kraftigt varierande luftfuktighet. Miljövänligt
ochåtervinningsbart på samma sätt som mjölkkartong.

TILLVAL
•
•
•
•

HÅLLFASTHET
För att hitta den rätta produkten för
dina behov testar vi bandningsstyrka,
kompression, böjning, rivhållfasthet
och draghållfasthet.

NYA MÖJLIGHETER
EdgeRunner®
En kombination av kantskydd
och PallRuns® är ett nytt alternativ till 4-vägs pall. Det
optimerar utrymmet, du kan lasta mer och få alla
fördelarna med en stark hållbar miljövänlig förpackning

Självhäftande Add&Stick-kantskydd
Flexibla kantskydd för runda objekt
C-Profil
Kantskydd med stötdämpande tejp för ömtåliga
material.

Begär ytterligare information.

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 20 fabriker i 14
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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