
Употреба AППA® картонских палета у складу са 
еколошком политиком доприноси бољем имиџу компаније.

• Снажне ламиниране картонске стопе
• Капацитет оптерећења  до неколико тона
• Може се 100% рециклирати
• Лагане

РЕШЕЊА ЗА ТРАНСПОРТНА ПАКОВАЊЕ

Флексибилнe испорукe палетa по мери
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AППA® Палете од картона



100% СЕ РЕЦИКЛИРА
 ИЗРАЂЕНА ОД ЈЕДНОГ МАТЕРИЈАЛА

УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ФЛЕКСИБИЛНА, ЈЕДНОСТАВНА ЗА ИЗРАДУ,
ПОСЕБНЕ ВЕЛИЧИНЕ ПАЛЕТА

ЛАГАНА

ЈАКА

ХИГИЈЕНСКА

ОТПОРАНА НА БОЧНЕ УДАРЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ

ОТПОРНА НА УТИЦАЈ ВЛАГЕ

У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА ISPM -15 

ОБНОВЉИВ -ОДРЖИВ ИЗВОР

ПРИХВАТЉИВ

НЕМА ЕКСЕРА ИЛИ КРХОТИНА

НИСКА ЦПУ (ЦЕНА ПО УПОТРЕБИ) 
У ОНОСУ НА КОРИСТ.

ТАЈНА ЈАЧИНЕ ...

Тајна јачине ELTETE картонских палета лежи у палетним стопама. Eltete PallRun® је комбинација јаког ламинираног 
У-профила са површином од  крафтлинера + папирно језгро. Овај јединствени производ пружа ненадмашну снагу и 
отпорност на влагу који се не могу наћи у другим решењима картонских палета.

PallRun® има јак површински слој који се опире оштећењу и 
клизи добро када се палете вуку по грубом поду или земљи.

Protected design RCD 000096102-0005  

Водећe независне лабораторије тестирале су наше 
картонске палете у различитим условима. 
До 10.000 кг статичког оптерећења на притисак могу 
издржaти 4-смерне палете без оштећења.

СТАНДАРДНА И ПРИЛАГОЂЕНА
• Палете могу бити произведене у складу са потребама 

купаца.
•  Може се користити као носећа плоча, набрана или у 

облику  саћа, остале опције су такође доступне.
•  2 - и 4-смерне палете у захтеваним димензијама.
•  Погодне за употребу на транспортним тракама са ваљцима.
•  Дизајниране да буду део брзог паковања.

ЛАГАНЕ
• тежина од  3 - 6кг (палета од катона) против тежине 15 - 

25кг (дрвена палета).
•  Једноставна је за руковање што је чини веома 

прихватљивом.
•  Мања тежина, уштеде у транспорт нпр. у ваздушном 

транспорту.

100% СЕ МОЖЕ РЕЦИКЛИРАТИ 
И ЕКОЛОШКИ ЈЕ ПРИХВАТЉИВА
• Лако се одлаже - складишти.
•  Уштеда у трошковима рециклаже.
•  Нема потребе за термичким третманом.
•  Прихваћена било где у свету, без ограничења.

ELTETE - НОРДИЈСКИ ПИОНИР СА
ПРЕКО 30 ГОДИНА ИСКУСТВА!

Рециклирање: Ваш допринос заштити природе



ЕФИКАСАНО ОПТИМИЗИРАЊЕ ТРАНСПОРТА...

ТИПИЧНИ КРАЈЊИ 
КОРИСНИЦИ

ДОДАТНЕ ПРЕДНОСТИ

Произвођачи хране Хигијенска

Фармација Хигијенска

Извозна предузећа Није потребна дезинсекција, лагана

У продавници приказује ПОП / ПОС Материјал за једнократну употребу  

Убаците више због мање простора.
Уштедите у трошковима транспорта.
Уштедите простор у складишту.

ВЕЛИКЕ УШТЕДЕ У ВАЗДУШНОМ ТРАНСПОРТУ!

Упоредите просечну тежину:
~ 5 кг картонских палета
~ 20 кг дрвених палета

ELTETE АУТОМАТСКИ (АППА®) УРЕЂАЈ ЗА МОНТАЖУ КАРТОНСКИК ПАЛЕТА 
• Један оператер.
• Потпуно аутоматско (компоненте се непосредно убацују у уређај или преко 

транспортних трака из других процеса – јединствена ролна папира за употребу у 
овој технологији).

• Модуларна структура за флексибилност  производног капацитета и палета 
различитих дизајна.

• До 10 палета у минути.
• Компактан дизајн 5 х 10 м машине / 20 х 20 м радни простор.

ELTETE ИНЖЕЊЕРИНГ: ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ДОБАВЉАЧА  ТРАНСПОРТНЕ АМБАЛАЖЕ

АУТОМАТСКА МОНТАЖА КАРТОНСКИХ ПАЛЕТА 
АППА® 10 само-у-потребно време значи да нема потребе да се раније направе 
палете и држе на лагеру јер, сваки сат, АППА® 10 може да  направи један пун 
камион палета на захтев.

Рециклирање: Ваш допринос заштити природе



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.

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

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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МИ ВАМ МОЖЕМО ОБЕЗБЕДИТИ ОВО И ЈОШ ...

2-смерне 800x1200 mm

4-смерне 800x1200 mm

4-смерне 800x1200 mm

Број језгара по PallRun®
је прилагођен према
потребној  чврстоћи

Најпогоднији материјал горње табле је изабран 
према намени - употреби. То може бити валовита 
плоча, саће или други сличан облик материјала.

Равна плоча даје јачину и омогућава коришћење на транспортним тракама са ваљцима.

Ми можемо да вам испоручимо тачну величину палете која вам је потребна да би ваш транспорт био ефикасан као 
и оптималан простор и цена.. Различите величине и велики број опција пружају ову предност. 

Димензије горње плоча
Аутоматска продукција:  min. 400 mm – max. 1,200 mm
Ручна монтажа:   према  захтеву

PallRun® (такође доступан са самолепљивомопција)
Ширина:   90 mm
Висина:    45, 50, 60 или 100 mm
Дужина:   100 до 2.300 mm

УРАДИЋЕМО ПАЛЕТУ ПРЕМА ВАШОЈ МЕРИ

d.o.o.


