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( ULTRABOX®) Karton Takoz ve Kütük ( ULTRARUN®), Karton Seperatör ( ULTRABOARD®),

sektörden firmalara çözüm ortağı olmayı hedeflemekteyiz.

sunmaktan gurur duyarız. Ultraboard - OKP'den yapılan Karton Palet ( ULTRAPAL®), Karton Sandık ve Kutu

konulan ürünler bakımından sağlamlık ve direnç açısından çoğu zaman yetersiz kalmaktadır.

Oluklu Karton Panel ( ULTRABOARD®- OKP ) ürünümüzü siz değerli müşterilerimizin hizmetine

takozlar ( ULTRARUN® ) ve kalıplar ( ULTRAMOL® ) devreye girmektedir.

Karton köşebent ( ULTRACOR®) ve Karton Kalıp ( ULTRAMOL®) gibi ürünlerimizle farklı

tasarımlı paletler ( ULTRAPAL® ), sandıklar ve kutular ( ULTRABOX® ), seperatörler ( ULTRABOARD® ),

           Oluklu Karton Panellerin ( ULTRABOARD® - OKP ), farklı işlemlerden ve kesme aşamalarından

geçirilerek kullanılabilir olmasına kadar uygulanan prosedürler, ürünlerimizin son şeklini almasını sağlamaktadır.

İşte tam bu noktada çözüm olarak Ultraboard - OKP 'den üretilen yüksek mukavemetli ve sağlam, özel

Kağıt Petek Panel ve Oluklu Mukavvadan yapılan kutular, paletler ve ambalajlar, içine veya üzerine

ULTRABOARD® ULTRAPAL® ULTRABOX®

ULTRACOR® ULTRARUN® ULTRAMOL®

              Ambalaj sektöründeki 30 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimize dayanarak ürettiğimiz 

Oluklu Karton Panel ( ULTRABOARD® - OKP )'NİN AVANTAJLARI

* Mukavemet Ağırlık Oranı ;

ULTRABOARD® - OKP, yüksek tek yönlü sıkıştırma direncine sahip güçlü bir malzemedir. Bir çok koruyucu

ambalaj uygulamasında ahşabın yerini almasına rağmen, 4 - 5 kat daha az ağırlığa sahiptir.

* Şok ve Titreşim Emme ;

ULTRABOARD® - OKP, üstün bir yastıklama özelliğine sağiptir. Bu yüzden ürünlerin nakliyesi ve dağıtımı

sırasında oluşacak titreşim, çarpma ve darbeleri absorde ederek ürünlerin zarar görmesini engeller.

* Maliyet Verimliliği ;

ULTRABOARD® - OKP, dayanıklı ve hafif bir koruyucu ambalaj malzemesidir. Ahşap ve plastik gibi daha

yoğun malzemeleri etkili bir şekilde ekarte ederek, doğrudan ve dolaylı maliyet azalmalarına neden olacaktır.

ULTRABOARD® - OKP sadece ambalaj maliyetinizi ( malzeme ve işçilik ) düşürmenize yardımcı olmakla

kalmaz, aynı zamanda ağır yüklerin nakliyesinde de size yardımcı olur. Böylece nakliye maliyetinden de tasarruf

etmenizi sağlar.

çevre dostu, ekolojik, yeşil bir ambalaj malzemesidir.

* Çevre Ve Sürdürülebilirlik ;

ULTRABOARD® - OKP, kağıt bazlı bir ürün olmasından dolayı % 100 geri dönüşümlü, maliyet avantajı sağlayan



* BULUNDUĞU YERDE KOKU YAPMAZ

* FÜMİGASYON GEREKTİRMEZ

* ISPM 15 STANDARDI ARANMAZ

* DARBE EMİCİ ÖZELLİĞİ VARDIR

* NAVLUN VE NAKLİYE MALİYETİNDE AVANTAJ SAĞLAR

ULTRABOARD® - OKP

     Oluklu Karton Panel

Ayak ölçüleri, kalınlıkları ve adetleri, üstüne konulacak yüke göre değişkenlik göstermektedir.

* % 100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ * ÇEVRE DOSTU

Ürün Bilgisi : Yatay ve dikey seperatör olarak kullanılabilir.

Ürün Bilgisi : 15 mm panel kalınlığından başlayıp 10 cm panel kalınlığına kadar üretilebilir.

* % 100 geri dönüşümlü hammadde kullanılarak üretilmesinden dolayı çevre dostudur.

* Çevreyi kirletmeyen yapısıyla doğaya saygılıdır.

* İnsan sağlığına zararlı hiçbir madde içermez.

* Hammaddesinin kağıt olması sebebiyle küflenme, yosun, böceklenme ve koku yapmaz.

* Çivi, kıymık ve sert köşeler olmadığından iş güvenliği açısından oldukça kullanışlıdır.

* ISPM 15 standardına tabi değildir.

* Isıl işlem ve fümigasyon gerektirmez.

* Ahşap ve Plastik paletlere göre daha ekonomik olup, fiyat avantajı sağlar.

* Ölçü esnekliğine sahiptir, istenilen ölçülerde imal edilir.

ULTRABOARD®- OLUKLU KARTON PANELİN ( OKP ) ÖZELLİKLERİ:

* Bir ahşap Euro palet : 28 kg civarında gelirken karton paletlerimiz ortalama 4 kg gelmektedir.

* Hafif olmasından dolayı navlun ve nakliye maliyetlerinden önemli bir avantaj sağlamaktadir.

10 mm panel kalınlığından başlayıp 30 cm panel kalınlığına

kadar ve 1,20 mt. X 3,50 mt. panel ölçülerinde üretilebilmektedir.

* Palet daralarının arasındaki fark kadar ( 28 - 4 = 24 kg ) firma fazladan ürününü koyabilmektedir.

* NEDEN OLUKLU KARTON PALET ( ULTRAPAL®)

OKP Palet - ULTRAPAL®
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* HAFİF           * EKONOMİK            * EKOLOJİK

* Stok maliyetini azaltır.

* Özellikle Uçak Kargo gönderilerinde tercih edilmektedir.



En ve boy ölçüleri isteğe göre değişkenlik gösterir.

OKP Kutu - ULTRABOX®

Ürün Bilgisi : 10 mm panel kalınlığından başlayıp 25 mm panel kalınlığına kadar üretilebilir.

* Darbe emici özelliği sayesinde kırılma ve çizilme riski olan malzemelerin güvenli bir şekilde

* İstenilen ölçülerde üretilebilen " L " ve " U " şeklindeki köşebentler ( ULTRACOR® ) ile korunan malzemeler

* NEDEN OLUKLU KARTON SANDIK ( ULTRABOX®)

* Ahşap sandıklara göre daha hafif ve daha ekonomiktir.

* İstenilen ölçülerde üretilebilir.

daha güvenli ve kolay sevk edilir.

* Demonte olarak sevk  edildiğinden nakliye ve depolama sırasında büyük kolaylık sağlar.

taşınması için idealdir.

* % 100 geri dönüşümlü hammadde kullanılarak üretildiğinden dolayı çevre dostudur.
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* Çevreyi kirletmeyen yapısıyla doğaya saygılıdır.

* İnsan sağlığına zararlı hiçbir madde içermez.

* ISPM 15 standardına tabi değildir. Isıl işlem ve fümigasyon gerektirmez.

Ürün Bilgisi : 10 mm panel kalınlığından başlayıp 15 cm panel kalınlığına kadar sandık duvarları oluşturulabilir.

* Palet ayağı ( ULTRARUN® ) takılarak kullanılabilir. Böylece palet maliyetini düşürür.

ULTRACOR®

* NEDEN OLUKLU KARTON KÖŞEBENT ( ULTRACOR®)

OKP Köşebent



OKP Kalıp - ULTRAMOL®

Ürün Bilgisi : 5 cm x 10 cm x h: 5 cm'den başlayıp istenilen ölçülerde üretilir.

Ağırlığı 1 tondan 25 tona kadar olan yüklerde kullanıma uygundur.

* Depolama alanlarında ve nakliye esnasında kutu veya sandık altına direkt yapıştırılarak ya da konularak

* NEDEN OLUKLU KARTON KALIP ( ULTRAMOL®)

* Tahta paletlere göre daha ekonomiktir.

* Kullanımı pratiktir.

extra tahta ve plastik palet kullanımını engeller.

OKP Takoz - ULTRARUN®

* NEDEN OLUKLU KARTON TAKOZ ( ULTRARUN®)

şekilde taşınmasını sağlar.

OKP - Ultramol'ün Router makinasında kalıp gibi işlenmesiyle içine yerleştirilen ürünlerinizi, eksiksiz ve sağlam

* Darbe emici özelliği ve ürünün aynı şekline göre yuvasına yerleştirilmesi sayesinde ürünlerinizin hassas bir

Ürün Bilgisi : Yüksekliği 5 cm den başlayıp 25 cm'ye kadar olan ürünlerinizin şekil ve yapısına göre,

olarak müşterilerinize teslim etmenizi sağlar.
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ULTRABOARD® ULTRAPAL® ULTRABOX®
ULTRARUN® ULTRACOR® ULTRAMOL®
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