TRANSPORFÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Plattlist
Separerar och skyddar

•
•
•
•
•

100 % kartong
För skydd
För att separera produkter
Lätt och starkt
Ekologiskt alternativ

Reduce

Replace

3R
Recycle

Hållbar förpackning är ditt bidrag till miljön

KVALITETER
•
•

Tack vare sin styrka, storlek och kvalitet är plattlisten en
produkt med oändliga möjligheter. Den är känd för att
användas som

Bio/kraft 100% återvinningsbar produkt
Kraft/HS fuktbeständig kvalitet

Plattlisten kan levereras i färgerna vitt och brunt.
Fråga efter mera information.

STORLEKAR
Kvalitet

Sida

Bredd
mm

Tjocklek
mm

Längd
mm

HS

Öppen

30, 40,
50, 60, 70,
100, 120

1-8

50 - 3000

BIO

Stängd

90, 120, 135,
150, 155,
180, 300

2-8

500 - 6000

•
•
•
•
•
•
•

Skydd för stålrullar (band och korrosion)
mellan ömtåliga ytor
avdelare till mindre förpackningar
sido- och golvskydd i containers och tågvagnar
separera aluminiumprofiler vid bearbetning
som fixeringsbrickor för plasthuvar
stärka paket

Att använda plattlister mellan ömtåliga laminerade
produkter förhindrar alla repor
Protected design RCD 000449582-0001

Reduce

Replace

3R
Recycle

Ojämna väggar och golv i containers och järnvägsvagnar
kan orsaka transportskador på det lastade godset. Detta
kan förhindras genom att använda plattlister som sido- och
golvskydd.

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.

Huvudkontor
Eltete TPM Ltd
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