Walki Met
®

Jakość w pakowaniu metali

Walki®Met – wartościowe metale, niezniszczone przed użyciem
Opakowanie musi chronić
metale w zwojach i arkuszach w
całym łańcuchu transportowym.
Krople wody, które dostały
się do opakowania podczas
magazynowania czy transportu
mogą powodować korozję, a to
ma wpływ na wartość materiału.
Jest to główny problem w
transporcie morskim. Bazujące
na papierze produkty rodziny
Walki®Met chronią metale
poprzez absorbcję wilgoci.

Efektywne
zabezpieczenie metali
Warunki magazynowania i transportu
wykazują duże zróżnicowanie.
Walki®Met
• chroni produkty przez zewnętrzną
wilgocią oraz kondensacją
• chroni produkty przed
zanieczyszczeniami powietrza w
szczególności przed związkami siarki
• może być dostarczony z efektywnym
środkiem antykorozyjnym w zależności
od typu metalu
• czyni oliwienie zbytecznym
• daje dobrą ochronę na uszkodzenia
mechaniczne
• jest łatwy w użyciu przy pakowaniu

Jakość ubrana w jakość
Opakowanie jest ważną częścią
marketingu oraz drogą do wyrażenia
swojego wizerunku.
Walki®Met
• wyróżnia się od reszty
• istnieje możliwość dostarczenia
zadrukowanego wzorem klienta
materiału

Przyjazny środowisku

Podstawowe struktury i ich zastosowanie
Walki®Met 20 (np. Walki®Met 20 V 82 g/m²)
Marszczony papier
z inhibitorami korozji

• Opakowanie

dla luźnych elementów gdy ochrona przed wilgocią
nie jest wymagana
• Owijanie zwojów na aplikacjach typu Pesmel metodą
„through-the-eye”

Walki®Met 25 (np. Walki®Met 25 V/R 145 g/m²)
Stretch
Punktowy zgrzew
Marszczony papier
z inhibitorami korozji

•
•
•
•

• większość opakowania tworzą
surowce, które pochodzą z recyclingu,
takie materiały można wykorzystać
wtórnie np do wytworzenia energii
• fińskie fabryki Walki posiadają
certyfikat środowiskowy (ISO 14001)

 akowanie zwojów
P
Pakowanie arkuszy
Do wykorzystania ma maszynie pakującej w sposób spiralny
Opakowanie dla luźnych elementów gdy ochrona przed
wilgocią jest wymagana

Walki®Met 30 (np. Walki®Met 30 A 627 g/m²)
Ekstrudowany PE
Biały Top liner
Ekstrudowany PE
Kraft liner

• Mocny

laminat do pakowania zwojów
(materiał do skrzyń i luźnych elementów)
• Mocny laminat do pakowania metali w arkuszach

Specyfikacja może być dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Walki produkuje materiały do pakowania wyrobów
przemysłu papierniczego i przemysłu metalowego,
materiały opakowaniowe dla przemysłu spożywczego,
laminaty do produkcji wysokiej klasy opakowań na
kosmetyki, leki, detergenty i inne; linery barierowe do
produkcji różnych typów tektur falistych; półprodukty
do produkcji materiałów izolacyjnych i elementów
konstrukcyjnych; inne specjalistyczne materiały
techniczne.
Zakłady produkcyjne Walki znajdują się w Finlandii,
Szwecji, Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i Chinach.
Wartość sprzedaży netto wynosi około 300 milionów
euro a zatrudnienie 1000 pracowników.

Paper Packaging

Opakowania
na role papieru

Opakowania
na ryzy papieru
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Laminaty barierowe
na opakowania miękkie

Opakowania dla przemysłu
metalurgicznego

Materiały izolacyjne
i konstrukcyjne

Papiery techniczne
do zastosowań
przemysłowych
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Walki w skrócie

Walki to cztery
grupy produktów

