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Papp, kartong eller 
plast som inneholder 
resirkulerte materialer 
i angitt prosenttall.

Produkter av 
resirkulerbart papir, 
kartong eller plast.

ENKEL
BØLGEPAPP

TRIPPEL
BØLGEPAPP
TYKKELSE 15 MM

DOBBEL
BØLGEPAPP 

Velg bølgepappkvalitet etter hvilket 
produkt du skal pakke, og forholdene 
under transport eller lagring.
Vi tilbyr tre typer av bølgepapp for optimal beskyttelse  
av dine produkter.

Prisgunstig og 
pålitelig
Den mest økonomiske løsningen  
for de fleste pakkebehov. Egner  
seg for å beskytte lettere produkter 
ved transport.

Ekstra solid
Sterke og meget kraftige esker  
som tåler røff behandling.  
Anbefales for lagring, og for eksport 
av skjøre og svært tunge produkter.
Vi har også Heavy Duty esker  
av forsterket dobbel bølgepapp  
som er godt egnet for eksport.

Motstandsdyktig
Gir perfekt beskyttelse for tyngre 
og skjøre produkter. Benyttes  
ofte i pallecontainere, og er ekstra 
motstandsdyktig ved stabling på pall.

Alle våre esker og pallecontainere har utvendig kraft- eller  
testliner som gir best mulig beskyttelse for produktene dine. 

• God motstand mot press, støt, fukt og temperaturvariasjoner.
• Ypperlig stabilitet mot vertikal belastning.
• Lukkes enkelt med egnet pakketape.

Rajapack tilbyr esker og postesker 100%  
tilpasset etter dine behov. 

Format, farge, logo eller budskap - alt er mulig til konkurransedyktige priser.

Minimum 

bestillingsantall 

og leveringstid 

varierer på alle 

spesialtilpassede 

produkter.

Ta kontakt med oss på

406 93 400

Spesialtilpasset 
format og personlig 
trykk på dine esker 

- det er enkelt!

Våre esker er gjenbrukbare  
og resirkulerbare!

Våre esker er 100% resirkulerbare og 
skal leveres til i etablerte system for 
gjenvinning.
Bølgepappen i våre esker er laget av 
100% resirkulerbar papir. Kraftliner er 
laget av trevirke fra bærekraftige skoger, 
og testliner av resirkulert papir. 

Våre esker forurenser ikke.
Innhold av tungmetall i våre esker 
er i samsvar med EU-direktiv 94/62, 
og de er derfor egnet for 
resirkulering, energigjenvinning, og 
kan komposteres.

Våre kryssfinérkasser er godkjent
i henhold til ISPM 15 standard.

Alle våre esker er merket med Rezy-symbolet 
som garanterer at emballasjen er resirkulerbar og 
aksepteres for pappresirkulering.
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