
Материјал за транспортна паковања
Пионир са више од 30 година искуства

Сигуран транспорт до одредишта уз квалитетно испуњење захтева и услова у окружењу
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КАРТОНСКИ УГАОНИЦИ И ПРОФИЛИ ЗА ПАКОВАЊЕ
Ојачајте своју амбалажу и заштитите свој производ картонским 
угаоницима. Они се испоручују припремљени тј. исечени на одговарајућу 
дужину и могу се комбиновати са стреч фолијом, термофолијом и 
омотачима. Квалитет, величина и јачина бира се појединачно за сваку 
намену и употребу. Квалитет може бити изабран према био-особини, када 
су ламинирани водорастворивим PVA лепком, или HS-квалитета (топло-
лепљење) који су погодни за примену у влажним условима. Профили за 
паковање развијени су за захтевније услове.

WA – КАРТОНСКИ УГАОНИЦИ
WA-картонски угаоник (за обмотавање) је посебно дизајниран за ролне, 
округле столове и друге округле или неправилне предмете. Због бројних 
квалитета и различитих димензија, погодна решење могу се наћи како за 
тешке тако и за веома лаке апликације.

У-ПРОФИЛИ И ФЛЕКСПРОФИЛИ
Заштитна ивица која може да издржи више од ударца – савршен је 
“апсорбер ударца” за ваше производе! Ојачајте своје производе са 
заштитним У-профилом који је и робустан и економичан! Оштећења на 
угловима и странама током транспорта и складиштења изазивају додатне 
трошкове и проблеме. У-профили се производе  компресијом посебно 
одабраним крафтлинером са водорастворивим лепком. Ови састојци 
чине У-профиле 100% рецикларибилним - предусловом за материјале за 
паковање данас.

C-ПРОФИЛИ
C -профила је развијен као решење за традиционално тешке округле 
углове. Ови производи морају да буду палетизирани и заштићени од 
удараца као и од напрезања на истезање. Са C -профилима лако можете 
заштитити и ојачати палете које садрже боце, лименке, бурад, бачве, ролне 
папира, текстил итд.

FLATBOARDS /РАВНЕ ПЛОЧЕ / РАЗДВАЈАЧИ
Равна плоча је 100% картонски производ који се може рециклирати. 
Дизајниран је да замени материјале попут лесонита, MDF и иверице, који 
се тешко могу рециклирати. Због своје јачине, величине и квалитета, 
равна плоча је производ са бескрајним могућностима.

www.eltete.com

Елтете профили су дизајнирани да заштите било који облик производа током испоруке, руковања и 
складиштења. Појединачне величине и квалитет могу бити упарени према рентабилности за сваку апликацију. 
Широк спектар индустрија користи наше производе и ужива економске, еколошке и друге погодности.
Избегавајте оштећења робе у транспорту помоћу јаких и 100% рециклираних ламинираних картона.

ПРОФИЛИ ЗА ЗАШТИТУ
Исплативост и оптимално коришћење материјала



Карактеристике јачине тестиране 
су према EU стандарду EN13393.

FramePack®
•	 Профили за паковање који испуњавају 

високе стандардеа квалитета од 
основних елемената.

•	 Снажна ојачана структура омогућава 
да се палете, кутије и производи могу 
слагати.

•	 Опција за дрвене и металне оквире.
•	 Визуелни производи којима се рукује 

са пажњом.
•	 Складишни простор је увећан.
•	 Производи се према спецификацији 

купца.

Питајте нас! Ми ћемо вам дати савет како да 
уштедите и остварите друге користи!

www.eltete.com

РЕШЕЊА У ПАКОВАЊУ
Један материјал - разноврсна и издржљива решења за паковање 

Slip Sheet
•	 Једноставна и исплатива алтернатива 

за палете.
•	 Потребан складишни простор се 

смањује.
•	 Приликом транспорта максимално 

коришћење простора.
•	 Хигијенски и не захтева термички 

третман.

Кутија
•	 Одржива кутија израђена од једног 

материјала
•	 Картонски угаоник /плоча у облику 

саћа / pallrun комбинација
•	 Одлично паковање за извознике



Eltete TPM Ltd (Материјал за Паковање у Транспорту) је глобални произвођач картонских 
елемената,  ISO сертификовани добављач транспортне амбалаже од материјала који се може 100% 
рециклирати. Са сопственим инжењерингом у могућности смо да брзо реагујемо на захтеве купаца.

Са искуством од 1974, ми смо експерти за потребе данашњег  тржишта. Иновативна 
висококвалитетна решења за паковање направљена од компактних картонских елемената нуде 
се у више од 60 земаља преко Eltete продајне организ ације. Са 22 производним погоном у 15 
земаља близу смо нашим  клијентима.

Eltete TPM је један од водећих произвођача картонских угаоних профила и одрживих решења за 
паковање у свету.

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: info@eltete.com
Internet: www.eltete.com C
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No export treatment required

Free of Plant Pests according to FAO-IP
PC-IS
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PallRun®
•	 Изграђена од 2 U - профила и језгара
•	 Површина папира Крафт лајнер
•	 Његова изузетна структура је отпорна 

на удар и утицај влаге
•	 Може се користити у облику саћа или 

валовите плоче
•	 Самолепљива опција омогућава 

директну везу са кутијом, производом 
или дисплејом

•	 Различите опције

ПАЛЕТНА РЕШЕЊА
Економична алтернатива картонским палетама

ниске палете - оптимизација 
за складиштење 

EdgeRunner
•	 Ова комбинација PallRun®  и 

картонског угаоника је одлична, 
исплатива алтернатива за стандардну 
палету.

Плоча у облику саћа
•	 Погодна за картонске палете
•	 Користи се као платформа за 

паковање производа
•	 Користите се као део друге амбалаже
•	 Добре својства абсорције удараца
•	 Лагана и издржљива
•	 Различитог квалитета и димензија

APPA® Палета од Картона
•	 Лагана и једноставна за руковање
•	 Максимално искоришћење простора у 

нижим фазама производње
•	 Флексибилан опсег димензија и опција 

према намени
•	 Хигијенска и не захтева термички 

третман
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Local distributor in Serbia

Ул. Милентија Поповића бр.23,
11070 Београд, СРБИЈА
Тел. +381 (0)11 7 12 11 00,
Фах. +381 (0)11 7 11 81 07,
E-mail: ekotraka@beotel.rs
Internet: www.ekotraka.rs
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