hoekprofielen
ECO V-profiel
BESCHERMT GOEDEREN TEGEN SCHADE
Gelamineerd kartonnen ECO-hoekprofielen (ook wel hoekprofielen, hoekbeschermers of hoekranden
genoemd) beschermen tegen potentiële schade die veroorzaakt wordt tijdens het laden en vervoeren
en vermijdt dus onnodige kosten als gevolg van schade.

In vertikale positie beschermen de
hoekprofielen de hoeken van de
verpakte goederen.

De hoekprofielen kunnen ook gebruikt
worden voor de bescherming van
horizontale hoeken.

Het gebruik van hoekprofielen in
vertikale en horizontale positie biedt
een zeer goede en stevige bescherming
van de goederen.

Bescherming van de verpakte uiteinden tegen schokken en druk veroorzaakt door omsnoeringsbanden.

Bescherming van de verpakte uiteinden tegen schokken en druk veroorzaakt door omsnoeringsbanden.

Hoekprofielen beschermen verpakte
goederen tegen druk veroorzaakt door
omsnoeringsbanden.

Hoekprofielen kunnen tegelijkertijd als
bescherming en verpakking gebruikt
worden.

Hoekprofielen verhogen de laadcapaciteit en stabiliteit van kartonnen dozen.

GEBRUIKERSSPECIFIEKE AFMETINGEN

Het ECO-profiel vervaardigd in gebruikersspecifieke breedtes, diktes en lengtes, afgestemd op de vereisten van de klant.
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hoekprofielen
ECO R-profiel
BESCHERMT GOEDEREN TEGEN SCHADE
Gelamineerd kartonnen ECO-hoekprofielen (ook wel hoekprofielen, hoekbeschermers of hoekranden
genoemd) beschermen tegen potentiële schade die veroorzaakt wordt tijdens het laden en vervoeren
en vermijdt dus onnodige kosten als gevolg van schade.

Goederen verpakt op palletten blijven
stabiel terwijl de hoeken en randen
beschermd zijn.

Vereenvoudigt het verpakken van
goederen op een pallet.

Beschermt de hoeken en randen van
goederen tijdens vervoer en opslag.

1

Het frameprofiel verstevigt de verpakking en maakt het dus mogelijk de
producten te stapelen.

2

Het ECO frameprofiel kan met maximaal twee inkepingen vervaardigd worden.

De hoek van het ECO frameprofiel.

GEBRUIKERSSPECIFIEKE AFMETINGEN

Het ECO-profiel vervaardigd in gebruikersspecifieke breedtes, diktes en lengtes,
afgestemd op de vereisten van de klant.
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hoekprofielen
ECO I-profiel
BESCHERMT GOEDEREN TEGEN SCHADE
Gelamineerd kartonnen ECO-hoekprofielen (ook wel hoekprofielen, hoekbeschermers of hoekranden
genoemd) beschermen tegen potentiële schade die veroorzaakt wordt tijdens het laden en vervoeren
en vermijdt dus onnodige kosten als gevolg van schade.

Het ECO I-profiel beschermt oppervlakten tegen druk van verpakkingssnoering.

Het ECO I-profiel kan op maat gesneden worden voor het vastmaken van
goederen.

Het ECO I-profiel kan tussen goederen
geplaatst worden om wrijving te
voorkomen.

Het korte ECO I-profiel kan onder de
verpakkingsbanden geplaatst worden
om te voorkomen dat de banden
door de verpakking snijden.

Het profiel kan gebruikt worden
als bescherming van goederen met
een rond oppervlak tegen druk van
verpakkingssnoering.

Het ECO I-profiel is handig bij nivellerings- en instellingswerkzaamheden.

I-profielen kunnen aan de muur
bevestigd worden ter bescherming van
goederen tegen wrijving.

ECO I-profielen kunnen goederen
steunen en de hoeken beschermen
tijdens opslag.

GEBRUIKERSSPECIFIEKE AFMETINGEN

Het ECO-profiel vervaardigd in gebruikersspecifieke breedtes, diktes en lengtes,
afgestemd op de vereisten van de klant.
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Het ECO I-profiel ondersteunt en
beschermt glazen elementen tijdens
opslag.
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hoekprofielen
ECO W-profiel
BESCHERMT GOEDEREN TEGEN SCHADE

Gelamineerd kartonnen ECO-hoekprofielen beschermen tegen potentiële schade die veroorzaakt wordt
tijdens het laden en vervoeren en vermijdt dus onnodige kosten als gevolg van schade.
Het ECO W-profiel hoekprofielen is geschikt voor het flexibel beschermen van buiten- en binnenranden en
hoeken van ronde en ovaalvormige goederen evenals voor goederen in afwijkende vormen.

Het ECO W-profiel beschermt goederen
met ronde randen.

Het ECO W-profiel beschermt ronde
hoeken.

Binnen- en buitenranden van goederen
worden tegelijkertijd beschermd.

Het dichtgeperforeerde W-profiel
maakt het mogelijk randjes of
openingen met een kleine doorsnede
te beschermen.

Het ECO W-profiel helpt ronde randen
van goederen te beschermen.

Het ECO W-profiel is geschikt voor de
bescherming van randen in verschillende vormen.

Het geperforeerde ECO W-profiel met
een geschikte versnijding is flexibel
en geschikt voor het beschermen van
ronde en rechte hoeken.

De klant kan de W-profielen met de voor
hem benodigde versnijdingsdichtheid
bestellen voor de bescherming van
hoeken en randen.

GEBRUIKERSSPECIFIEKE AFMETINGEN

Het ECO-profiel vervaardigd in gebruikersspecifieke breedtes, diktes en lengtes,
afgestemd op de vereisten van de klant.
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hoekprofielen
ECO U-profiel
BESCHERMT GOEDEREN TEGEN SCHADE

Gelamineerd kartonnen ECO-hoekprofielen beschermen tegen potentiële schade die veroorzaakt wordt
tijdens het laden en vervoeren en vermijdt dus onnodige kosten als gevolg van schade.
De ECO U-profiel hoekprofielen beschermen hoeken en randen tegelijkertijd tegen krassen en schokken.
De vulling die aan de binnenkant van het U-profiel gelijmd zit, beschermt tegen grote schokken.

De vulling die op de rand van het
ECO U-profiel gelijmd zit, helpt de
uitstekende delen van goederen
beschermen.

Beschermt hoeken en randen tegelijk.

Twee profielen in elkaar geschoven
kunnen een doos vormen.

De vulling in de onderkant van het
profiel beschermt goederen tegen
schokken.

Het ECO U-profiel beschermt breekbare
goederen zoals glas tijdens het vervoer
tegen breuk.

Past perfect op nieuw geïnstalleerde
deurposten zodat deze tijdens de
bouwfase beschermd blijven.

U-profielen kunnen in alle gewenste
afmetingen besteld worden.

ECO U beschermt de hoeken en randen
van goederen tijdens vervoer en opslag.

GEBRUIKERSSPECIFIEKE AFMETINGEN

Het ECO-profiel vervaardigd in gebruikersspecifieke breedtes, diktes en lengtes,
afgestemd op de vereisten van de klant.
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BESTAND TEGEN SCHOKKEN EN DRUK

ECO hoekprofielen bestaan uit verschillende lagen gelamineerd karton. De kartonlagen worden
gelijmd, geperst en gevormd. De speciale lijm- en laminatietechnologie verzekert een hoge schok- en
drukbestendigheid van de hoekprofielen.

Bedekt met speciaal papier voor hoekprofielen
Sterk en glad karton aan de binnenkant
De lagen worden geplakt met
zetmeelhoudende lijm of dispersielijmen
De naam, slogan of logo van de klant kan op de
ECO-hoekprofielen geprint worden zodat
de levering duidelijk herkenbaar is

KARTON WORDT DOOR DE FABRIEK ZELF VERVAARDIGD
De hoekprofielen worden vervaardigd met karton dat de bijhorende papierfabriek zelf produceert zodat de
hoge kwaliteit en tijdige levering garandeerd kan worden.

100% AFVALPAPIER

Milieuvriendelijke ECO-hoekprofielen zijn gemaakt van karton dat voor 100% vervaardigd wordt uit
afvalpapier.

GESCHIKT VOOR RECYCLING
ECO-hoekprofielen kunnen gerecycled worden.

NIEUWE EN UP-TO-DATE PRODUCTIE APPARATUUR

De papierfabriek vervaardigt de hoekprofielen op compleet automatische hoekprofiel-productielijnen
en vernieuwt doorlopend de productietechnologie om klanten nieuwe producten te kunnen bieden
die afgestemd zijn op hun behoeften.

PROFESSIONEEL PERSONEEL

De beroepsvaardigheden worden doorlopend ontwikkeld en de werknemers zijn compleet op de hoogte
van de meest recente technologische ontwikkelingen.

CONSTANTE HOGE KWALITEIT

Karton met een constante hoge kwaliteit, de meest geavanceerde laminatietechnologie, moderne apparatuur
en gekwalificeerd personeel verzekeren een productie met een constante hoge kwaliteit.
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