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OIKEAT MÄÄRÄT, OIKEAAN 
PAIKKAAN, OIKEAAN AIKAAN
Saat meiltä toimivan kokonairatkaisun. Tarvittaessa toimitamme moniosaisen 
pakkauksen setteinä, jolloin jokaista osaa on juuri oikeanlainen määrä. Näin ollen tavaran 
vastaanotto ja siirto pakkaamoon sujuu vaivattomasti ja ilman aikaa vievää osien keräilyä.
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PakkausÖhman | Teerikukontie 10-12 | 00700 Helsinki 
puh. (09) 351 790

pakkausohman@pakkausohman.com 

www.pakkausohman.com

Heavy Board 
-aaltopahvi

PAKKAA 
SÄÄSTÄENHaasta meidät todistamaan väitteemme 

– ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Kestävä ja taloudellinen tapa pakataKaikki pakkaamiseen saman katon alta.
Yhdellä soitolla.

100 % kierrätettävää

• Sopii hyvin niin keveiden kuin 

raskaiden tuotteiden lähettämiseen

• Märkäluja liima antaa hyvän 

suojan kosteutta vastaan

HEAVY BOARD 
PÄIHITTÄÄ VANERIN

Kestää todella hyvin 
päällekkäin pinoamista

Sään kestävää laatua 

Pakkaaminen on 
nopeampaa

Pakkausmateriaalia kuluu   
vähemmän ja on 100 % 
kierrätettävissä

HEAVY BOARD



KUORMALAVAT JA 
VAIMENTIMET
Usein pelkkä laatikko ei riitä. Siksi 
suunnittelemme tuotteellesi laatikon 
tai kontin lisäksi tarvittavat sisäosat 
ja vaimentimet. Optimoimme 
vaimenninmateriaalit juuri sinun 
tuotteillesi sopiviksi. 

Meiltä saat osana 
kokonaispalveluamme kontteihin 
ja lähetyksiin sopivat kuormalavat. 
Toimitamme niitä myös erikoimittaisina. 

HEAVY BOARD -AALTOPAHVI ON SÄÄSTÖÄ        KOKO LOGISTISESSA KETJUSSA 

VARASTOINTI
Heavy Board -laatikot 
ovat helppoja varastoida 
ja ne säästävät tilaa. 

PAKKAAMINEN
Pakkaaminen on nopeaa, 
kevyttä ja hiljaista verrattuna 
vanerilaatiikkoon.

LÄHETYS 
Kevyt ja tuotteen mukaan 
suunniteltu pakkaus 
pienentää huomattavasti 
rahtikustannuksia.

VASTAANOTTO
Pakkaus on nopeasti 
purettavissa ja heti 
valmis kierttätykseen.

KIERRÄTYS
Aaltopahvi kierrätykseen. 
Neitseellinen kuitu on 
haluttua raaka-ainetta 
maailmalla ja siitä jopa 
maksetaan.

Aaltopahvi on monimuotoinen 
pakkausmateriaali. Varsinkin raskaissa 
laaduissa on kehitys ollut viime vuosina 
huimaa. Vanerilaatikot korvataan yhä 
useammin Heavy Board -pahvilla. 
Aaltopahviratkaisu on kestävämpi ja 
taloudellisempi kuin vastaava vanerinen. 
Avaintekijät ovat oikea rakennussuunnittelu 
ja materiaalin valinta.

SUUNNITTELEMME TOIMIVAN KOKONAISRATKAISUN

EPS-, EPE-, EPP- JA 
PE-VAIMENTIMET

KUITUPOHJAISET 
VAIMENTIMET

KD-PUULAVAT 
VANERILAVAT

KOULUTAMME 
PAKKAJAAT 

PAIKAN 
PÄÄLLÄ

SÄÄSTÖÄ KOKO 
KETJUSSA
VARASTOINNISTA  
VASTAANOTTOON

OPTIMAALINEN  
TILANKÄYTTÖ

AALTOPAHVIPROFIILIT

Heavy Board -laatikoihin on 
valittavissa eri aaltoprofiileja 
pakattavan tuotteen koon ja 
painon mukaan. 

• CC 2-aaltoinen
• AC 2-aaltoinen
• BCB 3-aaltoinen
• ACA 3-aaltoinen
• ACA ristiaalto

VALMISTAMME LAATIKOT 
JA KONTIT OMASSA 

TEHTAASSAMME


