RESITVE NA PODROCJU PAKIRANJA

APPA Kartonske Palete
Fleksibilne dobave za vse dimenzije palet






Mocno vecplastno kartonsko podnozje
Prenasa vectonsko obremenitev
100 % recikliranje
Majhna teza
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Recycle
APPA kartonske palete ustrezajo predpisom o varovanju okolja
zato boste pridobili na ugledu podjetja.

Recikliranje,vas doprinos
SKRIVNOST VELIKE NOSILNOSTI ...
Skrivnost velike nosilnosti kartonskih palet, narejenih po postopku ELTETE, je v konstrukciji podnozja. Pallrun®
podnozje je narejeno iz kombinacije mocnih vecplastnih U-profilov in papirnih strocnic. Ta unikaten proizvod omogoca
neprekosljivo nosilnost in odpornost proti vlagi bolje kot katerakoli druga kartonska paleta.
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PallRun® podnozje ima mocan povrsinski sloj, ki je odporen
na poskodbe in dobro drsi tudi po grobi podlagi, po neravnih
tleh ali po zemlji.

STANDARDNE IN NAREJENE PO MERI
•
•
•
•
•

Palete so lahko izdelane glede na potrebe strank.
Za izvedbo osnovne plosce je moznih
vec variant.
2- in 4-tockovne palete v zahtevanih dimenzijah.
Ustrezajo transportu po valjcnih transporterjih.
Narejene tako, da so lahko del oznacevanja pri pakiranju.

Vodilni neodvisni laboratoriji so testirali nase kartonske
palete v razlicnih pogojih. Brez poskodb so prestale
5 ton staticnega pritiska.

100 % RECIKLIRANJE IN EDEN MATERIJAL
OKOLJU PRIJAZEN IZDELEK
FLEKSIBILNOST ZA RAZLICNE VELIKOSTI PALET
MAJHNA TEZA, LAHKOST
VELIKA NOSILNOST

MAJHNA TEZA
•
•
•

3-6 kg (kartonska paleta) proti 15-25 kg (lesena paleta).
Enostavne za rokovanje, kar je v korist uporabnikom.
Majhna teza, prihranki v transportu, letalskem prevozu.

100 % RECIKLIRANJE
OKOLJU PRIJAZNO
•
•
•
•

Omogocena lahka odstranitev.
Prihranki pri stroskih recikliranja.
Ni potrebe po toplotni obdelavi in razkuzevanju.
Odobreno povsod po svetu brez omejitev.

HIGIENSKOST
ODPORNOST NA STRANSKE UDARCE IN VLEK
ODPORNOST NA VLAGO
SKLADNOST S STANDARDOM ISPM-15
TRAJNOSTNI VIR MATERIALNIH TOKOV
UPORABNIKU PRIJAZEN IZDELEK
BREZ ZEBLJEV IN TRSK
NIZEK CPU (COST PER USE) ZARADI KORISTNOSTI

ELTETE - NORDIJSKI PIONIR
Z VEC KOT 30 LETNIMI IZKUSNJAMI

