
Kvalitetsförpackningar för skivor och balkar

Walki®Plate 



Hel och torr – ända fram

Under lagring och transport varierar 
förhållandena ofta stort. Walki®Plate 
•  skyddar mot yttre fukt och kondens.
• skyddar mot smuts och damm.
•  skyddar mot UV-strålning 

och färgförändringar.
• ger ett gott mekaniskt skydd.

Spånskivor, fanerskivor 
och limbalkar som 
används inom möbel- 
och byggnads industrin 
ställer stora krav på 
förpackningen. Under 
transport och lagring 
utsätts förpackningen 
för stötar, fukt och 
smuts. Walki®Plate  
ger ett hållbart skydd  
– utan att kompromissa 
när det gäller miljön.

Tryck

Kraftpapper

PE

Kraftpapper

Walki®Plate tål fukt och tuff behandling
Kvalitet klär i kvalitet

Förpackningen är idag en viktig del av  
marknadsföringen och en av hörnstenarna  
i imagebygget. Walki®Plate 
•  skiljer sig ur mängden på marknaden.
•  håller formen också vid tuff behandling.
• kan förses med kundens eget tryck.

Lätt från rulle

Rullmaterial sparar lagerutrymme och 
kostnader. Walki®Plate levereras både 
• på rulle
•  och som falsade ark enligt kundens 

skräddarsydda mått.

Miljön tackar

•  Produkten består till största delen av 
återvinningsbart råmaterial.

•  Vid tryckningen används vattenlösliga 
färger.

•  Förpackningen kan återvinnas som 
energi.

•  Walkis fabriker i Finland har certifierat 
miljöledningssystemet ISO 14001.

Användningsområde

För förpackning av spånskivor,  
fanerskivor och limbalkar.

Produkten finns  
i tre utföranden

• 345 g/m2

• 526 g/m2

• 627 g/m2

Skivorna kan skyddas antingen 
från tre eller från fem sidor.

Band och hörnskydd

Lastpall och  
Walki®Plate 526 g/m2

Walki®Plate 345 g/m2

Produkt
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Walki i korthet
Walki tillverkar omslag för pappers- och metallindustrin, 

förpackningsmaterial för konsumentvaror och livsmedel, 

dekorativa och andra skräddarsydda laminat, speciallining 

för solidkartong och wellpapp, ytskikt för isolerings- och 

byggnadsindustrin, samt lösningar för tekniska produkter.

Walkis produktionsenheter i Finland, Sverige, Tyskland, 

Polen, England och Kina har en årsomsättning på cirka  

300 miljoner euro och personalstyrkan uppgår till omkring 

1 000 personer.

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

Walki består av  
tre affärsområden

Barriärkartong Barrier Lining

ConSumer Board

Rullförpackning Risomslag

PaPer PaCkaGinG

Tekniska industripapperYtskikt för byggnads-  
och isoleringsmaterial

IndustriomslagFlexibla förpackningar

TeChniCal ProduCTS


