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Mondi Tire Kutsan Ürünleri

Mondi Tire’de 140.000 ton* kapasiteli iki kâğıt makinesi altı çeşit geri dönüştürülmüş kâğıt üretilmektedir.
1996’da faaliyete sokulan enerji tesisi iki kazan, bir türbin
ve bir jeneratörden oluşmaktadır. Bu tesis 2016’da fabrika için 21.336 MW’lık üretim kapasitesi sağlamıştır. Fabrikada ayrıca 2012’de faaliyete sokulmuş olan bir metan
reaktörü dâhil olmak üzere, bir atık su arıtma tesisi de bulunmaktadır. Fabrika inşaatı 1976’da başlamış ve açılışı
1977’de yapılmıştır.
Mondi 2007’de fabrikanın çoğunluk hissedarı oldu.
Başlangıçta iç pazarın süründürülebilir kalkınmasına ve

müşterilerin başarısı adına ürün karışımının çeşitlendirilmesine odaklanıldı.
2010’da stok(hamur) hazırlama bölümünü genişletmek
ve modernize etmek için bir yatırım projesi başlatıldı.
Bu proje grubun Tire fabrikasına ve buradaki süreçlerin
sürekli geliştirilmesine olan desteğini vurgulamaktadır.
Buradaki öncelikli amaç; müşterilerimizin en üst seviye
olarak değerlendirdiği ürün ve hizmetlerle olağanüstü
değer sunmak amacıyla maliyetleri, üretimi ve verimliliği
optimize etmektir.
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* Kaynak: Mondi Finance plc
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Sağlamlık ve yüksek kutu performansı
doğru kâğıtla başlar
GELECEĞE YÖNELİK İFADELERE İLİŞKİN SORUMLULUK REDDİ
Bu belge geleceğe yönelik ifadeler içermektedir. Tarihi gerçeklere dayanmayan, sınırlama olmaksızın ve Mondi’nin finansal konumu, şirket stratejisi, pazarların büyümesi ve
gelişmesi, büyüme ve kâr beklentilerinin yanı sıra yönetimin gelecekteki işlemlere yönelik planları ve hedefleri ile ilgili ifadeler dahil olmak üzere tüm diğer ifadeler, geleceğe
yönelik ifadelerdir. Geleceğe yönelik ifadeler kimi zaman “inanıyoruz”, “bekliyoruz”, “belki”, “olabilir”, “olmalı”, “riski olabilir”, “istiyoruz”, “tahmin ediyoruz”, “hedefliyoruz”,
“planlıyoruz”, “öngörüyoruz”, “devam ediyoruz”, “farzediyoruz”, “konumlanmış” gibi geleceği belirten sözcüklerin veya bunların zıt anlamlılarının, farklı eş anlamlılarının
veya benzer terimlerin kullanımı dolayısıyla tespit edilebilmektedir. Bu gibi geleceğe yönelik ifadeler; Mondi’nin fiili sonuçlarının, performansının veya başarılarının veya
branş sonuçlarının bu gibi geleceğe yönelik ifadeler ile belirtilen veya ima edilen her türlü sonuçtan, performanstan veya başarıdan farklı olabileceğine dair bilinen ve bilinmeyen risklerin yanı sıra belirsizlikler ve başka etkenler içermektedir. Bu gibi geleceğe yönelik ifadeler ve tarihi gerçeklere dayanmayan diğer ifadeler tahminler içermektedir
ve Mondi’nin halihazırdaki ve gelecekteki şirket stratejisinin yanı sıra Mondi’nin gelecekte faaliyet göstereceği çevreyi kapsamaktadır. Bu geleceğe yönelik ifadeler sadece
hazırlandıkları tarih için geçerli olmaktadır.
Bu gibi tahmini sonuçların gerçekleşeceğine dair hiçbir garanti verilemez; bir çok farklı etken gelecekte elde edilecek gerçek sonuçların, performansın ve olayların bu
ifadelerdeki tahminlerden farklı olmasını sağlayabilir. Bu etkenler özel olarak aşağıdaki unsurları içermektedir: (1) üretim aktivitelerindeki başarıların devamı, ve üretim kapasitesinin aşılması, ürün geliştirme planları ve hedeflerindeki başarıların devamı, Mondi patentlerindeki ve fikrî ürünlerin mülkiyet haklarındaki değişiklikler ve kabul edilebilir
şartlarda sermayenin bulunması gibi çalışmalarla ilgili etkenler; (2) ürün talebi, rekabet yoğunluğu, Mondi ürünlerinin halihazırdaki ve gelecekteki küresel piyasalardaki
fiyatları, ham madde fiyatları ve bu fiyatların oluşumu, müşterilerin, tedarikçilerin ve Mondi’ye rakip firmaların ekonomik durumu ve rakip firmaların yeni ürün ve teknolojileri
piyasaya sürmeleri gibi alanımızla ilgili etkenler; (3) Mondi’nin başlıca faal olduğu coğrafi piyasalardaki büyüme oranları ya da döviz kurlarındaki ve faizlerdeki dalgalanmalar
gibi genel ekonomik etkenler.
MONDI AŞAĞIDAKI HUSUSLAR ILE ILGILI SORUMLULUĞUNU AÇIKÇA REDDETMEKTE
ve geçerli yasalar veya Johannesburg Menkul kıymetler Borsası JSE Limited ve Londra Menkul Kıymetler Borsası LSE dahil olmak üzere Mondi’nin tabi olduğu
düzenleyici bir kurum tarafından talep edilmemesi suretiyle,
a) burada verilen bilgilerin gerçek ve eksiksiz olduğuna dair garanti vermemekle birlikte herhangi bir yasal sorumluluk taşımamaktadır; ve
b) analistlerin yaptığı tahmin veya beklentileri düzeltme veya teyit etmenin yanı sıra geleceğe yönelik herhangi bir ifade kullanıldıktan sonra bu ifadeyi Mondi’nin
değişen beklentilerini veya gerçekleşen herhangi bir olayı veya değişen koşulları içerecek biçimde güncelleştirme yükümlülüğünü üstüne almamaktadır.
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FSC® sertifikalı ürünleri arayınız

IN TOUCH EVERY DAY
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İhtiyaçlarınız için doğru kâğıt. Her gün.

Müşteri odaklı. Her gün.

Sağlamlık ve yüksek kutu performansı
doğru kâğıtla başlar

Mondi Tire Kutsan
dünyasına hoş geldiniz

ProVantage %100 çevre dostu kâğıt bileşenimizdir. Bu ekolojik ambalaj kâğıdı maliyet etkin bir çözüm olarak işletmenizin

Mondi containerboard yelpazesine uygun olması için, geniş ürün yelpazemiz ProVantage olarak yeniden adlandırıldı.
ProVantage oluklu mukavva kutu alanında ekonomik ve süründürülebilir bir ürün gamını kapsamakta ve nemli koşullarda
bile sağlamlık, optimal akış ve işlenme özellikleri sağlamaktadır.

ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılar. Her gün.
ProVantage geri dönüştürülmüş çözümleri fark yaratmak ve sağlam ve dirençli kutu performansından yararlanmak
istediğinizde en iyi seçenektir. Bu ürünler çeşitli ürün ve nihai kullanım için uygundur:

ProVantage – fluting kâğıtlar

• Otomotiv, kimyasal, mobilya vs. için endüstriyel ambalaj
• Hızlı dönüşümlü tüketici ürünleri için nakliye ambalajları
• Hafif ambalaj çözümleri
• İkincil ambalaj

ProVantage Fluting WB

Mondi ProVantage Fluting WB’nin arkasında geri kazanılmış
lif alanındaki köklü tecrübemiz ve geniş bilgilerimiz var. Bu,
ekolojik ve sürdürülebilir ambalaj çözümlerimiz arasındaki
maliyet etkin ürünümüzdür. Bu ürünümüz sağlamlık, makinede optimal akış ve işlenme özellikleri sağlamaktadır.

Ürün yelpazesi:
ProVantage
Ağırlık aralığı (g/m²)
Üretildiği makine
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Sertifikalar

• Endüstriyel ambalajlar: otomotiv endüstrisi, dayanıklı
tüketim malları, kimyasallar, mobilya
• Lüks ambalajlar: elektronik ürünler
• Ağır yük ambalajları
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Bu ürün Fluting WB’ye göre daha yüksek kaliteli lifler kullanmaktadır ve yaklaşık %20 daha sağlamdır, dolayısıyla
müşterilerimiz daha az malzeme siparişi avantajından yararlanabilmektedir.
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PLUS avantajları:

ISO/IEC 27001
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Patlama mukavemeti (kPa)*

201 – 302

211 – 300

310 – 335

410 – 460

210 – 300

265 – 390

SCTCD (kN/m)*

1.51 – 2.84

1.90 – 2.70

2.50 – 2.90

3.20 – 3.55

1.53 – 2.6

2.05 – 3.25

35

35

35

35

Cobb60 (top) (g/m2)
*g/m² ve cinsine bağlı

Frigo kâğıtlar nemli koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ürün sebze ve meyve sektörlerinde en maliyet
verimli oluklu mukavva ambalajı için en iyi seçimdir.

Son kullanım alanları:

ISO 9001

Performans karakteristikleri

ProVantage Fluting WB Frigo

• Yerden tasarruf: Kâğıt bobini başına daha fazla
metrekare
• Makinede daha iyi akış özelliği
• Kâğıt kopmalarına karşı daha dirençli
• Sürekli ve istikrarlı üretim sağlar

• Nemli ortamlar için ambalajlama
• Soğuk zinciri ambalaj, ör. tarım ürünleri
• Sebze ve meyve sektörü

ProVantage - linerler
ProVantage Testliner 3

Bu geri dönüştürülmüş containerboard kâğıdını
olağanüstü rantabilite nitelikleri ve birinci sınıf teknik
değerler sunması için geliştirdik. Gıda, meşrubat ve tarım
ürünleri ambalajlamak için bundan daha iyi bir seçenek
yok. Bu ürün aynı zamanda dayanıklı tüketim malları,
kimyasal, mobilya ve otomotiv sektörlerinde endüstriyel
kullanım için son derece uygun.
Avantajları:
• Olağanüstü rantabilite nitelikleri
• Optimal yüzey
• İstikrarlı ürün kalitesi
• Mükemmel baskı

ProVantage Tire Kraft

Kahverengi kraftliner için mükemmel bir alternatif olan
premium kalite ürünümüz başarısını yıllardır tekralamaktadır. Bu ürün sürekli şekilde yüksek mekanik özelliklere
sahiptir ve etkileyici ekonomik avantajlar sağlamaktadır.
FSC® standartlarına göre sertifikalandırılmış, %100 çevreyle dost ürünler üretiyoruz.
Avantajları:
• Kraftlinere alternatif
• Yüksek baskı performansı
• Maliyet verimliliği yüksek
• Doğal görünüm

ProVantage Fluting WB Frigo Plus

Yüksek içerikli yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş lifler
sayesinde bu premium fluting Fluting WB Frigo’ya göre
yaklaşık %16* daha sağlamdır. Nemli ve soğuk koşullarda muhafaza edilen yüksek sağlamlıktaki ambalajlar için
mükemmel seçimdir.
PLUS avantajları:
• Daha yüksek kaliteli lifler
• Ağır yük ambalajları
• Nemli ve soğuk koşullara dirençli
• Optimal rantabilite ve işlenme nitelikleri

*İç laboratuvar testlerine göre
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