
Laatua levyjen ja palkkien pakkaamiseen

Walki®Plate 



Kuivana ja ehjänä perille

Varastoinnissa ja kuljetuksessa olosuhteet 
saattavat vaihdella paljon. Walki®Plate 
•  suojaa ulkopuoliselta kosteudelta 

ja kondensoitumiselta.
•  suojaa pölyltä ja lialta.
•  suojaa UV-säteilyn aiheuttamilta 

värimuutoksilta.
•  antaa hyvän mekaanisen suojan.

Huonekalu- ja rakennus-
teollisuudessa käytettävät 
lastu- ja vanerilevyt 
sekä liimapalkit vaativat 
pakkaukselta paljon. 
Varastoinnin ja kuljetuksen 
aikana pakkaus altistuu  
usein kolhuille, kosteudelle  
ja lialle. Walki®Plate kestää  
– ympäristöarvoista 
tinkimättä.

Painatus

Voimapaperi

PE

Voimapaperi

Walki®Plate kestää kosteutta ja kovaa käsittelyä
Laatu pukeutuu laatuun

Pakkaus on tänä päivänä merkittävä osa 
markkinointia ja yritysten keino rakentaa 
imagoa. Walki®Plate 
•  erottuu edukseen.
•  pitää ryhtinsä kovassakin käsittelyssä. 
•  toimitetaan myös painettuna.

Helposti rullalta

Rullamateriaali säästää varastotilaa ja 
kustannuksia. Walki®Plate toimitetaan sekä 
•  rullina että 
•  nuutattuina arkkeina määrämittaan 

asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitynä.

Ympäristö kiittää

•  Suurin osa materiaalista on uusiutuvaa 
raaka-ainetta.

•  Painetaan vesiliukoisilla väreillä.
•  Pakkaus voidaan uusiokäyttää energiana.
•  Walkin Suomen tehtailla on sertifioidut 

ympäristöjärjestelmät (ISO 14001).

Käyttökohteet

Lastu- ja vanerilevyjen sekä  
liimapalkkien pakkaaminen.

Saatavana kolmessa 
vahvuudessa

• 345 g/m2

• 526 g/m2

• 627 g/m2

Levyt voidaan suojata joko 
kolmelta tai viideltä sivulta.

Vanne ja kulmasuoja

Lava ja  
Walki®Plate 526 g/m2

Walki®Plate 345 g/m2

Tuote
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Walki pähkinäkuoressa
Walki valmistaa muun muassa kääreitä paperi- ja 

metalliteollisuuden tarpeisiin, materiaaleja elintarvike- 

ja kuluttajapakkauksiin, koriste- ja muita räätälöityjä 

laminaatteja, lining-materiaaleja kartonki- ja aalto-

pahvipakkauksiin, pinnoitteita eristysaine- ja rakennus-

teollisuuteen sekä ratkaisuja teknisiin sovelluksiin.

Walkin Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa, 

Englannissa ja Kiinassa sijaitsevien tuotantolaitosten  

liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa ja henkilöstön 

määrä noin 1 000. 

Walki Group
P.O. Box 40
FI-37601 Valkeakoski, Finland
Tel. +358 (0)205 36 3111
Fax +358 (0)205 36 3090
walki@walki.com

www.walki.com

Walkin kolme  
liiketoiminta-aluetta

Päällystetty kartonki Barrier Lining

Consumer Board

Rullapakkaus Riisikääre

PaPer PaCkaGinG

Tekniset teollisuuspaperitEristysaine- ja rakennus- 
 teollisuuden pinnoitteet

Raskas pakkaaminenJoustopakkaukset

TeChniCaL ProduCTs


