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Kotimainen tuotanto ja lähes 50 vuoden kokemus kestävien pakkausratkaisujen kehittäjänä 

ASIAKKAAMME INSPIRAATION LÄHTEENÄ

KULJETUSPAKKAUSRATKAISUT



KULMASUOJAT JA PAKKAUSPROFIILIT - Suojaa, vakauttaa ja lisää pinottavuutta. 
Monet perinteiset pakkausmateriaalit eivät anna tuotteelle riittävää suojaa jolloin pienikin 
naarmu voi aiheuttaa reklamaation ja korvauskustannuksia. Kulmasuojat antavat riittävän 
suojan voimakkailtakin iskuilta. Kulmasuojia voidaan käyttää esimerkiksi pakkausmuovin, 
kiristyskalvon tai vanteiden kanssa. Laatu, koko ja vahvuus valitaan aina asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti. Vaihtoehtoina ovat liimalaminoimalla valmistetut Bio-laadut ja kuumalaminoimalla 
valmistetut HS-laadut, jotka soveltuvat käytettäväksi myös kosteissa olosuhteissa. 
Pakkausprofiilit ovat kehitetty vaativampiin olosuhteisiin.

KIERRÄTÄ JA SÄÄSTÄT LUONTOA

PALLRUN®  -lavapalkki - Optimoi kuljetuksesi eri vaihtoehdoilla. 
PallRun® on 100 %:sti kierrätettävä kartonkinen lavapalkki, jolla voidaan korvata perinteiset 
lavat sekä monet muut kuljetuspakkaukset. Lavapalkit ovat valmistettu vahvoista laminoiduista 
U-profiileista ja tukea antavista kartonkihylsyistä. Profiilien pinta on vahvistettu kosteuden 
kestävällä voimakartongilla. PallRun® -lavapalkit eivät tarvitse käsittelyjä, kuten puu, vaan ovat
hyväksyttyjä ympäri maailmaa sellaisenaan.

LIUKULAVAT - Lastaa enemmän ilman kuormalavoja.
Liukulava on valmistettu laadukkaasta ja kosteudenkestävästä voimakartongista. Laminoitu 
materiaali kestää erittäin hyvin repimistä ja kosteutta. Liukulavalla voidaan korvata 
perinteinen kuormalava tai sitä voidaan käyttää tuotteiden jakajana. Tilankäyttöä on 
mahdollista optimoida sekä kuljetuksissa että varastoinnissa luopumalla perinteisestä 
kuormalavasta. Liukulavat soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi merirahteihin tai yrityksen 
sisäisiin kuljetuksiin. Liukulavoja käytetään kuormalavojen sijasta monella eri toimialalla, 
monille erilaisille tuotteille. Kustannussäästöt ovat merkittävät.

THE BOX - Kuljetuslaatikko on yhdistelmä keveyttä ja kestävyyttä. 
Yhdistelemällä hunajakennolevyt ja pakkausprofiilit saadaan aikaiseksi kevyt, mutta erittäin 
vahva laatikko, joka on erinomainen vaihtoehto puu- ja vanerilaatikoille. The Boxia käytetään 
usein vientipakkauksena. Tuote on helppo kasata ja kierrättää.

LIUKULAVAT VOIVAT KORVATA 
PERINTEISET KUORMALAVAT



AHTAUSÄKIT - Nopea ja kustannustehokas tapa tukea kuormaa kuljetusten aikana.
Ahtaussäkkejä voidaan käyttää konteissa, trailereissa, junissa ja laivoissa. Ahtaussäkki toimii p
ehmusteena ja suojaa kuormaa iskuilta. Se myös tukee kuormaa ja ehkäisee sen liikkumista. 
Uudelleen käytettävän venttiilin ansiosta ahtaussäkkejä voidaan käyttää useamman kerran. 
Täyttöaika on erittäin lyhyt, jolloin säästöjä voi kertyä myös työkustannuksissa. Ahtaussäkeillä 
tuet kuormasi kustannustehokkaasti.

HUNAJAKENNOLEVY  - Kevyt, vahva ja 100%:sti kierrätettävä.
Hunajakennolevyä käytetään niin kantena kartonkilavoissa kuin esimerkiksi 
pehmustemateriaalina erilaisissa kuljetuspakkauksissa. Sen kuusikulmainen solurakenne sekä 
laadukas materiaali takaavat poikkeuksellisen hyvän puristusvoiman ja jäykkyyden. 

EDGERUNNER® - Optimoi tilantarpeen ja antaa lisätukea.
EdgeRunner® on yhdistelmä lavapalkista ja kulmasuojasta. Se on erinomainen ja 
kustannustehokas vaihtoehto perinteisille kuormalavoille. EdgeRunner® voidaan asettaa 
suoraan esimerkiksi laatikon, displayn tai muun kuljetuspakkauksen alle. Erilaiset 
korkeusvaihtoehdot optimoivat tilankäytön jolloin voidaan lastata enemmän.  

KARTONKILAVA - Kustannustehokkuutta Elteten kartonkilavalla.
Elteten kartonkilavat voidaan räätälöidä kuhunkin tarpeeseen sopiviksi. Riippuen tuotteesta, 
käsittelytavasta tai määränpäästä, voimme suositella eri vaihtoehtoja optimaalisen vahvuuden, 
tilankäytön, materiaalin ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kartonkilava on kevyt 
käsitellä, hygieeninen ja ”ötökkävapaa”.

LATTALISTAT/ JAKAJAT - Suojaa ja erottelee.
Lattalista on 100 %:sti kierrätettävä kartonkituote, joka on suunniteltu korvaamaan 
materiaaleja kuten kovalevyä, kuitulevyä, lastulevyä, vaneria ja muovilevyjä, joita on 
hankala kierrättää. Vahvuutensa, kokovaihtoehtojensa sekä laatunsa puolesta lattalistalla on 
loputtomat käyttömahdollisuudet.

WA-KULMASUOJAT  - Pakkausprofiili pyöreille tuotteille.
WA-kulmasuojat (Wrap Around) ovat suunniteltu pyöreille tai erikoisen muotoisille tuotteille. 
Laajan koko- ja laatuvalikoiman ansiosta WA-kulmasuojaa on saatavilla niin kevyille ja 
pienille tuotteille, kuin myös suurille ja painaville tuotteille..

U-PROFIILI JA FLEX-PROFIILI  - Vaimentaa erinomaisesti kohdistuvat iskut. 
Suoja, joka kestää enemmän kuin pelkän kolhaisun – täydellinen “iskunvaimennin” tuotteillesi. 
Kuljetuksessa tuotteen sivuille tai reunoille kohdistuvat kolhut aiheuttavat ongelmia ja 
lisäkustannuksia. Vahvalla ja ympäristöystävällisellä U-profiililla voidaan vahvistaa ja suojata 
tuotteet perusteellisesti. U-profiilit ovat valmistettu liimalaminoimalla kartonkikerrokset yhteen 
vesiliukoisella PVA-liimalla. U-profiilit ovat 100 %:sti kierrätettäviä, joka on edellytys 
nykyaikaiselle pakkausmateriaalille.

FRAMEPACK® - Kuljetuspakkausratkaisut.
Vahva – joustava – 100 %:sti kierrätettävä – yhden materiaalin pakkaus. Eltete tarjoaa 
maailmanlaajuisesti yrityksille innovatiivisia ja kompakteja kartonkisia pakkausratkaisuja. 
Yhdistelemällä erilaisia tuotteita laajasta valikoimastamme, voimme tarjota asiakkaille 
räätälöityjä, juuri heidän tarpeidensa mukaisia pakkausratkaisuja. Se voi olla raamipakkaus 
kartonkilavalla tai jokin muu yhdistelmä, joka täyttää heidän vaatimuksensa. Tietotaitomme 
perustuu huolelliseen suunnitteluun ja vuosikymmenien kokemukseen.

KIERRÄTÄ JA SÄÄSTÄT LUONTOA



Markkinat muuttuvat, kasvavat ja kansainvälistyvät jatkuvasti. Tämä asettaa haasteita ja vaatimuksia niin pakkauksille 
ja pakkausmateriaaleille kuin logistiikalle. Nykyisten ja tulevaisuuden pakkaustrendien mukaan materiaaleja ja niiden 
kierrätettävyyttä arvostetaan ja myös vaaditaan yhä enemmän eri aloilla.

LYHYESTI
ELTETESTÄ

LUOMME JATKUVASTI UUSIA TUOTTEITA JA RATKAISUJA, JOTKA 
PALVELEVAT ASIAKKAITAMME PAREMMIN KUIN KOSKAAN

Eltete TPM on kansainvälinen 
kartonginjalostaja ja 100 %:sti kierrätettävien 
kuljetuspakkausmateriaalien valmistaja.
 
Kotimaisella valmistuksella ja -tuotekehityksellä 
sekä lähes 50 vuoden kokemuksella pystymme 
vastaamaan markkinoiden kysyntään 
nykyaikaisilla kuljetuspakkausratkaisuilla.

Myyntiorganisaatiomme tarjoaa laminoidusta 
kartongista valmistettuja innovatiivisia ja 
korkealaatuisia pakkausratkaisuja yli 60 
maassa. 



RATKAISUMME 
LOGISTISIIN TARPEISIIN 
Eltete kuljetuspakkausratkaisut auttavat sinua optimoimaan ja turvaamaan tuotteesi, mikä tuo säästöjä ja useita etuja 
koko logistisessa ketjussasi. 

Asiakaskokemus: 
Perinteisen lavan vaihtaminen liukulavaan

Asiakkaallamme oli korkeat kuljetuskustannukset 
vientirahdissa. He halusivat kokeilla ohutta liukulavaa 
(Slip Sheet) puisten kuormalavojen sijaan, voidakseen 
lastata enemmän tavaraa konttiin.

Ratkaisu: Siirtymällä puulavoista voimakartongista 
valmistettuihin liukulavoihin, voitiin lähetykset 
optimoida niin, että rahtikustannukset laskivat 15% ja 
materiaalikustannukset 85%. Kokonaissäästöt olivat 
näinollen merkittävät.

Asiakaskokemus: Kuljetuslaatikko

Asiakkaamme halusi vaihtaa sisäisissä kuljetuksissaan olevat metallihäkit ekologisempaan vaihtoehtoon. Tavoitteena 
heillä oli päästä eroon häkkien paluukuljetuksista, vähentää reklamaatioita ja kokonaiskustannuksia.

Ratkaisu: Elteten The Box  (ScanStar palkittu) ja PallRuns® (lavapalkit) olivat toimiva ratkaisu. Asiakkaan reklamaatiot 
vähenivät 51% ja kokonaiskustannussäästöt olivat 31%. Tavarat saapuivat kohteeseen puhtaina ja pakkaus oli helppo 
hävittää. 

Asiakaskokemus: 
Styroksin vaihto toiseen materiaaliin

Asiakkaamme tarvitse ekologisen ratkaisun stabiilille 
kokonaispakkaukselle. Uuden materiaalin tuli olla 
riittävän vahva kestääkseen satojen kilojen painon ja 
samalla sen tuli olla kustannustehokas.

Ratkaisu: Kehitimme optimaalisen puristuslujuuden 
valitsemalla sopivat raaka-aineet hunajakennolevyymme. 
Uusi elementti vakautti kokonaispakkauksen ja 
mahdollisti tuotteiden pinottavuuden. Vahvistimme myös 
hunajakennolevyn reunaa profiililla, joka antoi riittävän 
suojan vanteen puristukselle.



EN13393 (Pakkausspesifikaatiot kulmasuojille)

Elteten tuotteet täyttävät saksalaisen ReSy – kierrätysjärjestelmän vaatimukset. Tuotteissa on ReSy symbolit, 
jotka kertovat että tuotteet ovat kierrätettävää materiaalia.

Cleantech Finland - kestäviä ratkaisuja 
globaaleihin ympäristöhaasteisiin

Suosimme ympäristön kannalta 
vastuullisia raaka-ainetoimittajia

Laatu on 
vahvuutemme

Eltete TPM:n iskulause 3R,  
Reduce-Replace-Recycle, on avain 
ympäristöystävällisemmälle  pakkaamiselle, joka 
hyväksytään kaikkialla maailmassa ilman rajoitteita.

ELTETE JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

Etuja, joita saavutat kun valitset tuotteemme:

• Säästöt materiaali- ja kuljetuskustannuksissa

• Säästöt varastointi-, käsittely-, työvoima- ja kierrätyskustannuksissa

• Ajansäästö käsittelyissä

• Joustavat vaihtoehdot, joilla saavutetaan vahva, iskunkestävä ja optimaalinen pakkausyksikkö

• Pakkausta käsitellään varovaisemmin, kun tuote on näkyvillä

• Kuljetuksessa aiheutuvien vahinkojen määrä laskee

• Kevyt, mutta kestää pinoamisen, kantaa jopa 6500 kg

• Antaa mahdollisuuden käyttää yhden materiaalin pakkausta

• Ympäristöystävällinen, puhdas ja nykyaikainen pakkaus antaa hyvän imagon yritykselle

• Käyttäjäystävällinen, turvallisempaa kuin puun käsittely

• Loppukäyttäjä voi helposti hävittää kuljetuspakkauksen muun kartonkijätteen kanssa
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Useat yritykset ovat jo havainneet,  että uudet ympäristörajoitukset on otettava vakavasti ja ne vaikuttavat oleellisesti 
pakkausmateriaalien valintaan. Perinteiset metalli- ja puukehykset tai -lavat korvataan kartonkipakkauksilla, joita ei tarvitse 
edes käsitellä hyönteisten varalta. 

Muovituotteita vähennetään ja korvataan tuotteilla, joita on helpompi kierrättää, kuten esimerkiksi kartonkia. 
Ympäristöystävällinen ajattelutapa auttaa myös luomaan hyvän yritysimagon.



Kansainvälisen tietotaitomme ja yhteistyömme vahvuudet mahdollistavat uudet ideat, tuotekehityksen ja 
erikoistumisen.  Tekemällä yhteistyötä voimme palvella paremmin niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

KANSAINVÄLINEN  
KUMPPANUUS ON VAHVUUS

Kansainvälisen tietotaitomme ja yhteistyömme vahvuudet mahdollistavat uudet ideat, tuotekehityksen ja  
erikoistumisen.  Tekemällä yhteistyötä voimme palvella paremmin niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

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

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

Pääkonttori

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

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 TPM Italia
Milano, Italy
+39 348 511 2923

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

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



www.eltete.com/tpm/fi
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