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TRANSPORTFÖRPACKNINGSLÖSNINGAR
Nästan 50 års erfarenhet av att utveckla hållbara transportförpackningslösningar

INSPIRED AV KUNDERNAS BEHOV

ÅTERVINNING; DITT BIDRAG
TILL MIJÖN
KANTSKYDD OCH FÖRPACKNINGSPROFILER - Skydd, stabilitet och staplingsstyrka.

Många traditionellt använda förpackningsmaterial ger inte tillräckligt skydd mot hårda stötar
och även en liten repa kan leda till en begäran om skadestånd. Förstärk din förpackning
och skydda din produkt med kantskydd. De levereras färdigskurna till rätt längd och de kan
kombineras med sträckfilm, krympfilm och band. Kvalitet, storlek och styrka väljs individuellt
för varje användning. Kvaliteter kan väljas från bio-kvaliteter, som är laminerade med
vattenlösligt PVA lim, till HS-kvaliteter (värmeförseglad) som är lämpliga för fuktiga förhållanden.
Förpackningsprofiler har utvecklats för mer krävande förhållanden.

THE BOX - Den perfekta transportlådan.
En kombination av honeycombskivor och förpackningsprofiler ger en lätt men stark låda.
Det är ett bra val för att ersätta tunga trä och plywoodlådor. Lätt att montera, hantera och
återvinna, gör att den ofta används som en exportförpackningsenhet.

PALLRUN® -Pallfötter - 100% återvinningsbar kartong pallfot.

PallRun® är en 100% återvinningsbar kartong pallfot som kan ersätta trä eller andra typer av
pall medar / pallar, där så är möjligt. Det är en kombination av kompakt kartong (U-profiler)
och stabiliseringselement (kärnor). Ytan på U-profilerna förstärks genom våtförstärkt kraftliner
som ger högt skydd för fukt. PallRun® behöver ingen behandling som trä.

SLIP SHEETS - Överföringsark för pallfri förpackning.
Slip sheet /överföringsark är tillverkade av våtförstärkt högkvalitativ kraftliner. Det multilaminerade
materialet gör slip sheeten extremt slitstarkt och fuktresistent. Det kan användas som ersättning för
traditionella lastpallar. Detta transport och lagring system utan pallar är lämpliga för ändamål som
utländska transporter och företagsinterna leveranser. Slip sheets används redan av många olika
företag för ett brett spektrum av produkter.

SLIP SHEETS KAN
BYTA UT TRADITIONELLA PALLAR

U

ÅTERVINNING; DITT BIDRAG
TILL MIJÖN
FRAMEPACK® - Transportförpackningslösningar.

Stark - flexibel - ISPM-15-kompatibel - 100% återvinningsbar – en förpackning av bara ett
enda material. Eltete förser företag över hela världen med innovativa lösningar som ger dem
en optimal kompakt kartongförpackningslösning. Genom att kombinera olika element från vårt
sortiment av produkter, kan vi förse varje kund med exakt rätt förpackning för deras behov. Det
kan vara en ram med en kartong pall eller det kan vara en annan kombination som kommer
att tillfredsställa kraven. Vårt kunnande bygger på noggrann planering och erfarenhet under
många år.
HONEYCOMB SKIVOR- Lätt, stark och 100% återvinningsbar.
Honeycomb skivor används som toppskiva för pallar av kartong samt som stötdämpande
material för andra tillämpningar inom transportförpackningar. Tack vare sin hexagonala form,
är den lätt, men har på samma gång utomordentliga hållfasthetsegenskaper.
KARTONG PALL/PAPPERSPALL - Flexibla - skräddarsydda pallar är också möjlig.

Vår Kartong pall är hopsatt med hjälp av Eltete PallRun® och olika element till det översta
lagret (kantskydd, plattlister, wellpapp, honeycomb eller annan liknande stödkonstruktion).
4-vägs och 2-vägs pallar finns tillgängliga, alternativen på storlek / modell är flexibla.
U-PROFILE - Mer skydd med mindre material.

Skyddande kanter som kan ta mer än en knock - den perfekta “stötdämparen” för dina
produkter! Förstärk dina produkter med en skyddande U-profil som både är robust och
ekonomisk! Skador på hörn och sidor under transport och lagring orsakar extra kostnader
och problem. U-profiler komprimeras med speciellt utvalda, vanligt kraftliner med vattenlösligt
lim. Dessa beståndsdelar gör U-profilerna 100% återvinningsbara - en förutsättning för
dagens förpackningsmaterial.
EDGERUNNER® - Skräddarsydd 4-vägs pall.

Denna kombination av PallRun® och kantskydd är ett utmärkt, kostnadseffektivt alternativ för
att ersätta standardpallar. EdgeRunner kan placeras direkt under en låda, butiksdisplay eller
på andra applikationer. Olika höjdalternativ maximerar användandet av utrymmet vilket gör
att du kan lasta mer.
PLATTLIST/AVDELARE - Skydd och separation.

Plattlisten är en 100% återvinningsbar kartongprodukt som utformats för att ersätta material
som trä, MDF och spånskiva, som är svåra att återvinna. På grund av sin styrka, storlek och
kvalitet, är plattlisten en produkt med oändliga möjligheter.
DUNNAGE BAGS/LASTSÄKRINGSKUDDAR - För att säkra din last.

Dunnage bags kan användas i containrar, lastbilar, tåg och fartyg. Konceptet Lastsäkringssäck
innebär att vara en utfyllnadskudde, skydda lasterna mot stötar, spänna lasten och förhindra
rörelse. Vår återanvändningsbara ventil tillåter återanvändning av kuddarna. Tiden att fylla
säcken är minimal, vilket gör det möjligt att spara in på arbetskostnaderna. Detta gör Dunnage
bagen till ett mycket ekonomiskt system för att säkra last.
FLEXIBLA KANTSKYDD - Kantskydd för runda föremål.
Flexibla kantskydd eller WA-edgeboard (lindas runt) är speciellt utformad för rullar, runda
bord och andra runda eller oregelbundna föremål. På grund av ett stort antal kvalitetsoch storleksalternativ kan man hitta en lämplig lösning för både tunga och mycket lätta
applikationer.

OM
FÖRETAGET
Marknaden förändras, växer sig större och mer internationell allt på samma gång. Detta ställer stora utmaningar och
krav på förpackningar, förpackningsmaterial och logistik. Nuvarande och framtida förpackningstrender diktera att
området bör utveckla sina egna värderingar, där material och återvinning dominerar.

Eltete TPM Ltd (Transport Packaging
Material) med huvudkontor i Finland är
en global kartongraffinör, en leverantör
av 100% återvinningsbara förpackningar,
transportmaterial och en maskin producent.
Med huvudkontor i Finland bygger vår kvalitet och
produktutveckling på nästan 50 års erfarenhet
med vilken vi möter våra kunders behov och
hjälper dem att hitta produktiva och hållbara
förpackningslösningar.
Innovativa och högkvalitativa
förpackningslösningar av kompakt kartongpapp
marknadsförs i mer än 60 länder genom Eltetes
försäljningsorganisation.

VI SKAPAR STÄNDIGT NYA PRODUKTER OCH LÖSNINGAR
FÖR ATT BETJÄNA VÅRA KUNDER BÄTTRE ÄN NÅGONSIN

VÅRA LÖSNINGAR FÖR
LOGISTIK KRAV
Eltete-lösningar hjälper dig att optimera och säkra dina försändelser, vilket ger besparingar och flera fördelar i hela
din logistikkedja.

Fallstudie:
Hantering utan pall för export

Fallstudie:
Byt ut mot styrofoam (frigolit)

Kunden hade höga exportfraktkostnader. I stället för att
använda träpallar, ville de prova på hantering utan pall
för att kunna lasta mera gods per container.

Kunden behövde en ekologisk förpackning för
att stabilisera förpackningsstrukturen på pallen.
Ersättningslösningen behövde tåla vikt på flera hundra
kilon och samtidigt vara kostnadseffektiv.

Lösning: Genom att använda laminerad kraflinter Slip
Sheets, istället för pallar, optimerades transporterna,
vilket minskade fraktkostnaderna med 15%. Samtidigt
sjönk materialkostnaderna med 85%.

Lösning: Genom att optimera råvarorna i
Honeycomb kartongen, skapade vi en lösning med
hög tryckhållfasthet. Det nya elementet stabiliserade
förpackningen och gjorde det möjligt för våra kunder att
stapla pallarna. Vi stärkte också kanten på Honeycomb
med kantprofil för att motstå tryck från bandet.

Fallstudie: Transport Box
Kunden ville byta ut metallburar i interna transporter för att minska returflödet, anspråk, totalkostnad och negativ
miljöpåverkan.
Lösning: The Box (ScanStar vinnare) med PallRuns® (pallskena) visade sig fungera som förväntat. Den totala nivån
på kostnadsminskningen var 31% och kostnadsminskningen på skada till och med 51%. Varorna kom till sin destination
rena och förpackningarna kunde lätt kastas.

ELTETE OCH
MILJÖN
Många företag har märkt att de nya miljörestriktionerna måste tas på allvar och det kommer att ha en effekt på beslut vid
val av förpackningsmaterial. Traditionella metall- och trästommar eller pallar ersätts med kartongförpackningar, som inte
har behov av gasning för insekter.
Material med högt energiinnehåll (EPS, plast) reduceras; materialet ersätts med lätt återvinningsbart material såsom kartong.
Ett miljötänkande bidrar till att ge en god bild av företaget.

Fördelarna med att välja våra produkter:
• Besparingar i materialkostnader och transportkostnader
• Besparingar i lagring, hantering, arbets- och återvinningskostnader
• Tidsbesparande vid hantering
• Flexibla val för att uppnå ett starkt, slagtåligt skydd och en optimal förpackningsenhet
• En synlig produkt / förpackning med insynsmöjlighet hanteras mer noggrant
• Minskning av transportskador
• Lätt, men stark nog för stapling, kan ta laster upp till 6500 kg
• Ger möjligheten att använda “one-singel material packaging” (endast ett enda material till förpackningen)
• Miljövänliga, rena och moderna förpackningar ger en god företags image
• Användarvänligt, säkrare än trähantering
• Slutanvändare kan lätt göra sig av med förpackningsmaterialet tillsammans med andra pappersmaterial

Eltete TPM slogan 3R,

Reduce-Replace-Recycle,
(Reducera-Byt ut-Återvinn), är nyckeln till
mera miljövänliga förpackningar accepterade
överallt i världen utan begränsningar.

Främjar ansvarsfull
förvaltning av skogar
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Cleantech Finland är världsledande inom att lösa
miljöproblem.

Kvalitet är vår styrka. Globalt

EN13393 (Förpackningsspecifikation för Kantskydd).
Eltete TPM´s produkter är certifierade av det tyska återvinningssystemet och bär en Resy symbol som
garanterar möjligheten till återvinning av förpackningsmaterialet.

GLOBAL PARTNERSKAP
ÄR STYRKA
Eltetes huvudkontor ligger i Finland. Eltete Group-medlemmarnas och partnerns produktionsanläggningar
är representerade runt om världen. Eltete är en av de ledande producenterna av kantskydd och
transportförpackningslösningar i världen.

Huvudkontor

Eltete TPM Ltd
P.O. Box 94 - Varastokuja 5
07901 Loviisa, Finland
+358 (0)10 505 6450
info1@eltete.com

Member of Eltete Group

Packprofil sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
47-110, Kolonowskie 1, Poland
+48 77 400 43 50
info@packprofil.pl

Eltete Germany
Germany, Austria, Switzerland,
Lichtenstein
Stuttgart (Zentral Standort Süd)
Germany
+49 173 20 15 522
Eltete Germany
Northern/Western Germany,
Netherlands
Düsseldorf, Germany
+49 172 18 88 488

Eltete Vietnam Co. Ltd
Binh Duong Province, Vietnam
+84 274 3 793530 / 531 / 529
Eltete Malaysia Sdn Bhd
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
+6 (03) 8061 1354 ext. 109
Shanghai ELTETE Packaging
Technology Co., Ltd.
Shanghai, China
+86 21 3365 5088 ext. 230

Eltete TPM Italia
Milano, Italy
+39 348 511 2923

Eltete India TPC Pvt. Ltd.
Gujarat, India
+91 (0)260 2425474

ZAO “Eltete St.Petersburg”
St Petersburg, Russia
+7 812 454 5510

Eltete Argentina SA
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4702 0474

Vårt globala know-how och partnerskap omvandlas till styrka, nya idéer, utveckling och specialisering.
Genom partnerskap, kan en bättre service tillhandahållas både globalt och lokalt.
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www.eltete.com/tpm/se
info1@eltete.com
+358 (0) 10 505 6450

