TRANSPORTFÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

BoxRunner
Förvandla din box till en pall

Snabb och enkel att
montera!

Utmärkt limning!
Självhäftande BoxRunner...
Bara fäst och det är klart!
•
•
•
•
•

Stark massiv struktur
Låg vikt
Fuktresistent
Miljövänlig
100% återvinningsbar

Reduce

Replace

3R
Recycle

Hållbar förpackning är ditt bidrag till miljön

BoxRunners har gjort hantering, transport och återvinning av wellådor enklare, snabbare och mer
ekonomiskt. BoxRunner har låg vikt och klarar tungt gods.

Stark

- Eltete BoxRunner är den starkaste
pallfoten som funnits på marknaden de senaste
10 åren.

Resistent

- Våtstark kraftliner som motstår
fukt och väta med bibehållen styrka.

Frakt

- BoxRunner uppfyller kraven för
ISPM-15 och accepteras i hela världen utan
begränsningar.

Besparingar

Genom
minskat
förpackningsmaterial så används mindre
utrymme i ditt lager. Material, vikt och minskad
volym är nyckeln till stora besparingar.

Miljö

- Ditt företags koldioxidsförbrukning
kommer att minska när 100% återvinningsbara
material används
Protected Community Design RCD 001113450-0001

Storlek

Standardhöjd 60 eller 100mm
Bredd 			
90mm
Längd 			
efter behov
2-vägs

Kvalitet

2-och *4-vägs 		
Styrka 		
efter behov
Standardfärg vit och brun
Tryckmöjligheter 			

Används också
tillsammans med
•
•

*4-vägs endast utan hotmelt

Displaylådor
Wellskivor

EdgeRunner®
•
•

Extra stabil
Bandningsskydd

EdgeRunner®

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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OPTIMERA DIN LOGISTIKKEDJA MED BOXRUNNER

