Wytrzymałość i zrównoważony rozwój

KraftTop to pozostawanie w kontakcie każdego
dnia

Każda doba to 86.400 sekund. Dla Mondi to 86.400
okazji do zaistnienia w życiu milionów ludzi. Nasze
linery KraftTop nadają się do licznych aplikacji, takich
jak opakowania artykułów żywnościowych i napojów,
opakowania przemysłowe i opakowania o zwiększonej
wytrzymałości. A może wykorzystać je w przyszłości do
produkcji trwałych mebli? Tworzymy w Mondi znakomite
rozwiązania opakowaniowe i papiernicze umożliwiające
naszym klientom osiągnięcie sukcesu, a ich klientom
ułatwiające życie.

Twoje korzyści

Pakuj i chroń używając wysokiej jakości
linerów KraftTop produkowanych przez Mondi

KraftTop to ekoprzyjazne papiery do wyrobu
tektury falistej
Wprowadzony przez Mondi asortyment Green Con
tainerboard ukierunkowany jest na ochronę środowiska
i promowanie ekologicznych standardów zaopatrzenia.
Wszystkie linery KraftTop objęte są zieloną klasyfikacją,
przejrzyście pokazującą, jakie standardy środowiskowe
spełnia dany gatunek papieru. Wszystkie gatunki Kraft
Top są certyfikowane zgodnie z normą EN 13432 jako
materiały biodegradowalne, a włókna, z których są pro
dukowane, pochodzą z lasów zarządzanych zgodnie z
zasadami zrównoważonego rozwoju. Linery KraftTop
chronią również zasoby, gdyż zawierają ponad 50%
włókien z odzysku.

Nalepszy wybór, gdy chodzi o wytrzymałość

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE STWIERDZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI
Niniejszy tekst zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości są wszelkie stwierdzenia inne niż stwierdzenia faktów
historycznych, łącznie ze stwierdzeniami dotyczącymi sytuacji finansowej i strategii operacyjnej Grupy Mondi, stwierdzeniami dotyczącymi wzrostu i rozwoju rynku,
oczekiwań wobec wzrostu i dochodowości oraz planów i celów przyszłych działań wyznaczonych przez kierownictwo firmy. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
można niekiedy rozpoznać po występowaniu w nich takich wyrażeń jak „wierzymy”, „oczekujemy”, „mogłoby”, „będzie”, „może być”, „powinno być”, „będą”, „zagraża”,
„zamierza”, „szacuje”, „planuje”, „prognozuje”, „kontynuuje”, „zakłada”, w różnorakich formach gramatycznych, zaprzeczeń tych wyrażeń oraz wyrazów bliskoznacznych.
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są obarczone wiadomym i niewiadomym ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogłyby doprowadzić do tego, że
rzeczywiste wyniki, świadczenia lub osiągnięcia Grupy Mondi względnie wyniki branżowe będą się różnić od wyników, świadczeń czy osiągnięć wyrażonych lub przewidywanych w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości i inne stwierdzenia zawarte w niniejszym tekście, odnoszące się
do spraw nie będących faktami historycznymi, zawierają prognozy i opierają się na licznych założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii operacyjnych Grupy
Mondi oraz otoczenia, w którym przyjdzie jej działać w przyszłości. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są ważne jedynie w dniu, w którym zostały sformułowane.

• efektywność wykorzystania zasobów wskutek
przerobu włókien wtórnych

• naturalny kolor dzięki włóknom pierwotnym
w wierzchniej warstwie

• wystarczające parametry wytrzymałościowe do
typowych zastosowań dla kraftlinerów

podwyższająca funkcjonalność opakowań

• efektywność kosztowa
• zintegrowany dostawca

Biblioteka internetowa
KraftTop – serwis internetowy

Containerboard – serwis internetowy
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Green Containerboard –
serwis internetowy
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• imponująca wytrzymałość na rozciąganie

Nie możemy zagwarantować, że prognozowane wyniki rzeczywiście zostaną osiągnięte – wskutek oddziaływania różnorakich czynników faktyczne wyniki, osiągnięcia lub
wydarzenia mogą się istotnie różnić od przewidywanych w tych stwierdzeniach. Do takich czynników zaliczają się m. in. lecz nie tylko (1) czynniki związane z gospodarką
przedsiębiorstw, np. pomyślny przebieg produkcji prowadzący do korzystnych rezultatów, pomyślny rozwój planów i celów produkcyjnych, zmiany w stopniu zabezpieczenia patentami i innymi wartościami niematerialnymi znajdującymi się w posiadaniu Grupy Mondi, dostępność kapitału na warunkach możliwych do zaakceptowania;
(2) czynniki branżowe, np. wysokość popytu, skala konkurencji, obecne i przyszłe ceny surowców i produktów Grupy Mondi na światowych rynkach oraz wynikająca z
tego presja na ceny, sytuacja finansowa klientów, dostawców i konkurentów Grupy Mondi, możliwość wprowadzenia na rynek konkurencyjnych produktów i technologii
oraz (3) ogólne warunki gospodarcze, np. rozwój gospodarki na najważniejszych rynkach, na których działa Grupa Mondi, czy też wahania stóp procentowych lub kursów
wymiany walut.
GRUPA MONDI
a) w żadnym wypadku nie przejmuje gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość czy kompletność informacji zawartych w tekście;
b) w żadnym wypadku nie przyrzeka ani nie zobowiązuje się do sprawdzania lub potwierdzania przypuszczeń i prognoz analityków, ani do aktualizacji stwierdzeń
odnoszących się do przyszłości, ze względu na zmianę prognoz dla Grupy Mondi lub ze względu na wydarzenia czy warunki, jakie wystąpiły po opublikowaniu
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IN TOUCH EVERY DAY
Look for FSC® certified products

www.mondigroup.com/kraftTop

Niezmiennie wspaniałe właściwości!

Wytrzymałość, na której można polegać

Coś więcej niż zwykły krafliner

Ilekroć potrzebne jest opakowanie wytrzymałe, niezawodne i efektywne
kosztowo, linery KraftTop dają najlepsze rezultaty.

Linery KraftTop gwarancją estetycznych i zasobooszczędnych opakowań

KraftTop to dwie warstwy

KraftTop to wyjątkowa jakość

Segment Mondi Containerboard oferuje bogaty wybór
wytrzymałych linerów KraftTop dla szczególnych apli
kacji. Linery te składają się z dwóch warstw – warstwy
wierzchniej wykonanej w 100% z włókien pierwotnych oraz
warstwy spodniej zawierającej włókna wtórne. Papiery te
łączą cechy linerów typu kraft i linerów makulaturowych.
Ponieważ górna ich warstwa składa się z włókien pierwot
nych, linery KraftTop odznaczają się naturalnym wyglądem
i wyższymi parametrami technicznymi niż linery makulatu
rowe czy testlinery. Gatunki KraftTop są dobrą i efektywną
kosztowo alternatywą dla linerów typu kraft.

KraftTop to wytrzymałość

Dzięki wyższej wytrzymałości na rozciąganie niż linery ma
kulaturowe papiery typu KraftTop umożliwiają wytwarzanie
mocniejszych i bardziej funkcjonalnych materiałów opa
kowaniowych. Jeżeli materiały do wyrobu tektury falistej o
wysokim profilu fal produkowane są z niskogramaturowych
linerów makulaturowych, może dojść do wyboczenia linera
między falami. Zjawisko to powoduje, że pudło ma niższą
wytrzymałość na ściskanie, niż wynikałoby to z teorety
cznych obliczeń. Dzięki swojej wyjątkowej wytrzymałości
linery KraftTop idealnie nadają się do produkcji najróżniejs
zych rodzajów opakowań. Wszystkie rodzaje linerów Kraft
Top charakteryzują się znakomitym wskaźnikiem prze
puklenia, co zapewnia wyższą wytrzymałość opakowania.
Ponadto wszystkie te papiery odznaczają się optymalną
przerabialnością na tekturnicy.

KraftTop to atrakcyjność wizualna

Linery KraftTop do wyrobu tektury falistej mają wspaniałą
powierzchnię, której kolor i formowanie są porównywalne
z kraftlinerami. Mają one naturalny wygląd i zapewniają
znakomitą jakość zadruku dzięki wyjątkowej gładkości. Są
one perfekcyjnym surowcem na atrakcyjne wizualnie opa
kowania dóbr luksusowych, takich jak sprzęt elektroniczny,
papierosy, czy tytoń. Gatunki KraftTop nadają się nie tylko
na opakowania dekoracyjne, lecz również do bezpiecznego
pakowania artykułów żywnościowych.

Najistotniejszym kryterium oceny każdego materiału opa
kowaniowego jest jego jakość. Gatunki linerów KraftTop
zapewniają zawsze optymalną wytrzymałość pudła i tektury
falistej. Opakowania nie ulegną uszkodzeniu i ochronią
zawartość nawet w najmniej sprzyjających warunkach.
Grupa Mondi postawiła sobie za cel dostarczanie wyłącznie
produktów najwyższej jakości – parametry wytrzymałości na

rozciąganie oraz wyniki testu SCT naszych linerów KraftTop
świadczą najlepiej o ich niezawodności. Linery KraftTop
odznaczają się znakomitymi parametrami wytrzymałości
na rozciąganie zarówno w kierunku poprzecznym (CD)
jak i w kierunku maszynowym (MD), co potwierdza ich
przydatność do wytwarzania wysokojakościowych pudeł
z tektury falistej.

KraftTop to produkcja w sercu Europy

Dzięki strategicznemu usytuowaniu w Europie Środkowej
zakłady produkujące papiery KraftTop są w stanie spra
wnie zaspokoić rosnący popyt na nasze wyroby. Papiernie
Grupy Mondi zapewniają optymalną dostępność wyrobów,
podwyższoną zdolność dostawczą oraz niezmiennie szybką
i elastyczną realizację zamówień.

ProVantage KraftTop Liner ProVantage KraftTop LinerX
Zakład

Štӗtí (Czechy)

Świecie (Polska)

40% włókien pierwotnych, 30% włókien pierwotnych,
60% włókien wtórnych
70% włókien z odzysku

Skład włókien
Zakres gramatur (g/m2)
Maszyna produkująca
Certyfikaty

Mondi Štӗtí
Czechy

EcoVantage Kraft Top X
Zakład

Świecie (Polska)

30% włókien pierwotnych,
70% włókien z odzysku

Skład włókien

100 – 200

100 – 225

Zakres gramatur (g/m2)

PM 1

PM1, PM2, PM3, PM5

Maszyna produkująca

70 – 135
PM 1

Certyfikaty

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Wskaźnik odporności na przepuklenie (kPa*m²/g)*

3,4 – 4,1

3,0 – 3,7

Wskaźnik odporności na przepuklenie (kPa*m²/g)*

3,0 – 3,8

Wskaźnik SCTCD (N*m/g)*

17-18,4

17,3-18,8

Wskaźnik SCTCD (N*m/g)*

17,6-18,6

30

30

ISEGA
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
FSC®
EN 13432
PEFC

TM

Parametry jakości

Cobb60 (warstwa wierzchnia) (g/m²)

www.mondigroup.com/kraftTop

Mondi Świecie
Polska

*w zależności od g/m≤ i gatunku

www.mondigroup.com/kraftTop

•
•
•
•
•
•
•

ISEGA
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
FSC®
EN 13432
PEFCTM
Parametry jakości

Cobb60 (warstwa wierzchnia) (g/m²)

*w zależności od g/m≤ i gatunku

30
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