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Wij stellen u de drie kartonkwaliteiten voor. Zo 
kunt u de beste doos kiezen afhankelijk van het 
gewicht, de breekbaarheid, de transportomstan-
digheden en de opslag van uw producten.
De voorgestelde kwaliteiten komen overeen met het gewicht 
van de goederen die u verzendt. Ze worden uitsluitend ter 
informatie gegeven voor verzendingen die gelijkmatig en 
stabiel verdeeld zijn over de doos.

ENKELGOLF

DRIEDUBBELGOLF
DIKTE 15 MM

DUBBELGOLF

Sterk
Deze dozen bieden een perfecte 
bescherming voor al uw lichte 
producten tot 30 kg (mits ze de 
volledige binnenruimte van de doos 
vullen en gestapeld kunnen worden, 
zoals bv. documenten een voor-
verpakte producten).

Extreem sterk
Deze dozen bieden een topbescher-
ming voor zeer zware en breekbare 
ladingen tot 500 kg. Ze zijn bijzonder 
geschikt voor moeilijke transportoms-
tandigheden, export en langdurige 
opslag.

Zeer sterk
Deze dozen bieden een perfecte 
bescherming voor al uw zware en 
breekbare producten tot 70 kg. Ze 
weerstaan alle druk tijdens transport 
en zijn ideaal voor het verpakken 
van bulkgoederen en onverpakte 
producten.Dankzij de buitenbekleding in kraftpapier van onze dozen, containers en palletdozen 

zijn al uw producten perfect beschermd.
• Uitstekend bestand tegen scheuren, vocht en temperatuurschommelingen 
• Uiterst bestand tegen verticale druk
• Perfect hechtvermogen voor alle soorten tapes

Al onze dozen zijn aan de buitenkant 
bekleed met echt kraftpapier. De 
golflaag tussen binnen- en 
buitenzijde en de binnenkant van de 
doos bestaan volledig uit gere-
cycleerd materiaal. Het kraftpapier 
dat gebruikt wordt voor de 
vervaardiging van ons golfkarton 
komt uitsluitend voort uit afval van 
houtzagerijen en uit lichtingskap.

voor het onderhoud en de 
bescherming van bossen.
Onze dozen zijn niet 
verontreinigend.
Ze bevatten geen zware metalen, 
in overeenstemming met de 
Europese verordening 94/62/EG. 
Onze dozen kunnen dus worden 
verbrand of gerecycleerd.

Dit pictogram duidt  an dat het 
product gerecycleerd materiaal 
bevat voor het percentage dat
in de driehoek wordt
aangegeven.

Dit pictogram geeft aan
dat het product
recycleerbaar is.

RecycleerbaarGerecycleerd

80%

Al onze dozen dragen  
het RESY-logo.  
Ze zijn dus milieuvriendelijk  
en recycleerbaar.

Uw dozen zijn van nature  
recycleerbaar en milieuvriendelijk!

Wat betekent ISPM 15?  
Dit is de Internationale Standaard voor Phytosanitaire 
Maatregelen. Het doel hiervan is het tegengaan van de 
verspreiding van schadelijke organismen van het ene 
continent naar het andere. Deze norm is van 
toepassing op houten verpakkingen met een dikte 
van meer dan 6 mm bedoeld voor export buiten de 
EU.

Wat legt deze norm op?  
Pallet- en verpakkingshout moet worden ontsmet door 
middel van hoge temperatuur (56 °C in de kern 
gedurende 30 minuten).  
De verpakkingen die aan de norm beantwoorden, 
worden onuitwisbaar gemerkt met eens symbool in 
de vorm van een korenaar. De afzender is verantwoor-
delijk: hij moet erop toezien dat de verpakkingen die hij 
gebruikt aan de norm beantwoorden.

Landcode  Regiocode Code van
de fabrikant

Behandeling, (hier: hittebehandeling)

ISPM15 is verplicht in o.a. 
volgenden landen: Zuid-
Afrika, Canada, China, 
Korea, Verenigde Staten, 
Indië en Turkije. 
De volledige lijst vindt u op 
www.ispm15.com.

ONZE HOUTEN MULTIPLEX-KISTEN BEANTWOORDEN AAN DE 
INTERNATIONALE ISPM15-NORM.

ONZE DOZEN BESTAAN VOOR MINSTENS 70% UIT 
GERECYCLEERD MATERIAAL.

voor het MILIEU
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De beste kwaliteit
voor uw producten!
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• Wij raden u aan de enkelgolf-, dubbelgolf- 
of driedubbelgolfdozen te gebruiken die in ons 
assortiment aangeduid staan als ‘palletiseer-
baar’. Een foute palletisering kan de 
weerstand tegen verticale druk van uw dozen 
tot 80% verminderen.

• Om meerdere formaten samen op een pallet 
te stapelen, raden wij u aan om met het 
kleinste te beginnen (onderaan) en te eindigen 
met het grootste formaat (bovenaan). 

• Opgelet: als u twee dozen op elkaar stapelt, 
wordt de nuttige lading van elke doos 
gehalveerd.

Alle modellen op aanvraag!
• Dozen met klep, met los deksel, met verstevigde wanden, met automatische       
   bodem, met handgrepen, …
• Postdozen, extra platte dozen, dekseldozen, …
• Kruiswikkelverpakkingen, kubusdozen, …
• Eindeloos karton, tussenbladen, …
• Alle vormen, kleuren en afmetingen in enkelgolf-, dubbelgolf- en
   driedub belgolfkwaliteit, …
Wij garanderen u een onberispelijke kwaliteit en een snelle levering dankzij onze 
interne productie.

Rajapack biedt u een 100% pasklare oplossing op maat.
  

  
Afmetingen, kleuren, bedrukking met uw logo’s en merknamen … 
alles is mogelijk tegen zeer voordelige prijzen!   
 
    
    

De juiste keuze voor een 
geslaagde palletisering Geef de afmetingen in van uw product en 

kies het beste formaat uit onze voorstellen.

Verlies geen tijd, vind meteen de doos die u zoekt tussen meer 
dan 1 200 formaten van dozen en postdozen dankzij onze 
nieuwe zoekmachine!


