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Loviisalaisen Eltete TPM Oy:n osastolla D 301 voit tutustua ScanStar-palkittuun 
The BOX:iin, joka on erittäin kilpailukykyinen ja ympäristöystävällinen 
vaihtoehto korvaamaan perinteiset puu- tai vanerilaatikot. Esittelemme myös 
muita kartongista valmistettuja kuljetuspakkausratkaisuja, jotka ovat sekä 
kevyitä, kestäviä ja ennenkaikkea 100-prosenttisesti kierrätettäviä.  
 
Uudet ratkaisut olemme kehittäneet yhdessä asiakkaittemme kanssa juuri heidän 
tarpeisiinsa sopiviksi. Vain mielikuvitus on rajana kun rakennamme eri 
komponenttiemme avulla kullekin tuotteelle sopivan kuljetussuojan.  
 

THE BOX – ERINOMAINEN VAIHTOEHTO PERINTEISILLE KULJETUSLAATIKOILLE 

THE BOX on valmistettu vahvasta hunajakennokartongista ja laminoiduista pakkausprofiilista. Se sopii hyvin 

moniin teollisiin käyttökohteisiin, jotka kuljetetaan kotimaahan tai vientiin. Tämä jäykkä ja samalla kevyt 

pakkausratkaisu on täysin kokoontaitettava, käyttäjäystävällinen ja kilpailukykyinen vaihtoehto. Se soveltuu 

yrityksille, jotka etsivät kestävän kehityksen mukaista ratkaisua painavien metalli-, puu-, vaneri tai muiden 

perinteisten laatikoiden korvaamiseen 

 

 

Korkeat suojausominaisuudet, pinottavuus, varastotilan säästö, nopea kokoonpano ilman työkaluja, 

käyttäjäystävällisyys, muokattavuus ja keveys (20 kertaa kevyempi kuin perinteiset) ovat merkittäviä hyötyjä, 

jotka tuote tarjoaa. THE BOX ei myöskään vaadi lämpökäsittelyä kuten puu. 
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Näinä haastavina aikoja olemme kaikki joutuneet muuttamaan toimintatapojamme sekä yksityis- että 

yrityspuolella. Asiakkaamme ovat ryhtyneet eri toimenpiteisiin liiketoiminnan turvaamiseksi kohonneiden 

rahti- ja materiaalikustannusten sekä niiden vaihtelevan saatavuuden vuoksi. Moni yritys on kokenut, että nyt 

on myös aika panostaa ekologisten tavoitteiden saavuttamiseen, koska paineet kestävään kehitykseen ovat 

kasvaneet eri tahojen kautta. Tuotteemme ovat ratkaisu kaikille näille osa-alueille; ympäristöystävällisyys, 

materiaalin minimointi, tilankäytön optimointi kuljetuskalustossa, kuljetusvarmuus, kustannussäästöt, 

kotimaisen tuotteen parempi saatavuus, jne. 

Tulevaisuuden kestävän kehityksen tuomat vaatimukset ohjaavat meitä toiminnassamme, sen vuoksi pyrimme 
mahdollisimman paikalliseen toimintaan. Toivomme, että suomalaiset yritykset jatkossakin suosivat kotimaisia 
tuotteita, näin kukin kannamme kortemme kekoon ympäristömme puolesta. 
 

Eltete TPM Oy on kansainvälisesti toimiva kartonginjalostaja ja 100 %:sti kierrätettävien 
kuljetuspakkausmateriaalien valmistaja. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Loviisassa, kaikenkaikkiaan 
tuotantoyksiköitä on 15 maassa ja myyntiorganisaatio toimii globaalisti. Lähes 50 vuoden kokemuksella Eltete 
on yksi maailman johtavista kartonkisten pakkausratkaisujen tuottajista. 
 
Elteten slogan 3R Reduce-Replace-Recycle viestii yrityksen 

kokonaiskonseptista ympäristövastuullisena toimittajana.  

 

Tervetuloa osastollemme D301 tutustumaan The Box-

kuljetuslaatikkoon ja muihin kartonkisiin 

kuljetuspakkausratkaisuihimme.  

Palamme halusta kertoa lisää tuotteidemme hyödyistä ja siitä miksi ne 

sopisivat juuri sinun yrityksellesi. 
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