Antaliksen
pakkausratkaisut

ANTALIS
- MAAILMANLAAJUINEN TOIMITTAJA,
PAIKALLINEN KUMPPANI
Antalis Oy kuuluu maailmanlaajuiseen Antalis-konserniin, jolla
on toimintaa 43 eri maassa. Antalis on ranskalainen pörssiyhtiö, joka on Euroopan johtava pakkausratkaisujen ja papereiden toimittaja teollisuudelle, kaupalle ja toimistoille. Lisäksi
Antalis kuuluu Euroopan TOP3:n joukkoon suurkuvaratkaisujen
toimittajana.
Antalis Oy palvelee asiakkaitaan paikallisesti Suomessa,
mutta maailmanlaajuinen konserni tuo omat etunsa. Kansainvälisen toiminnan ansiosta asiakasyrityksemme, joilla
on toimintaa useammassa maassa, voivat yhdellä koko
konsernia koskeavalla sopimuksella hoitaa tilauksia eri
maissa oleviin yrityksiinsä.
Liiketoimintamme keskittyy seuraaviin alueisiin:
- Pakkaaminen
- Suurkuvaratkaisut
- Paperit
- Logistiikkapalvelut
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LUOTETTAVAA
PAKKAUSLIIKETOIMINTAA
Antalis Packaging on täyden palvelun pakkausratkaisujen toimittaja, one-stop-shop, joten saat kaiken yhdestä pisteestä.
Yksi tilaus, yksi toimitus, yksi lasku - helppoa, nopeaa ja taloudellista. Säästät aikaa ja vaivaa.
Antalis Oy:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksellä on
myyntikonttorit myös Tampereella ja Turussa. Varastomme
sijaitsevat Helsingissä ja Vantaalla.
Meillä on käytettävissämme omia kuorma-autoja ja niissä omat
ammattitaitoiset kuljettajamme. Tarvittaessa käytämme sopimuskuljettajia ja ulkopuolisia kuljetuspalveluja. Meiltä lähtee
toimituksia eri puolelle Suomea päivittäin ja pääkaupunkiseudulla jopa useamman kerran päivässä. Tehokas ja joustava
logistiikka sekä korkea palvelutaso ovat luonnollinen osa toimintaamme.
Voit olla yhteydessä myyntiimme henkilökohtaisesti tai sähköisen kaupan kautta. Sähköinen kauppamme on aina avoinna.
Nettisivuiltamme löytyy runsaasti tietoa pakkaamisesta, käyttökohteista ja tuotteista.
Puh. 0201 800 200
asiakaspalvelu@antalis.com
etunimi.sukunimi@antalis.com
www.antalis.fi
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PAKKAUSSUUNNITTELUA
Antalis auttaa sinua löytämään kestävimmän ja taloudellisimman pakkausratkaisun tuotteellesi - oli se sitten lentokoneen
moottori, mikroskooppi tai painotuote. Huomioimme pakkaamisessa kuljetuksen ja varastoinnin, mutta myös pakkauksen käytön viestinnän välineenä.
Asiantuntija-apua saat myynnistämme. Voit myös hyödyntää
Antaliksen pakkaussuunnittelukeskusta ja sen huippuosaamista
silloin, kun tarvitset yksilöllisiä pakkausratkaisuja.
Huomaa, että pakkauksen suunnittelu on täysin riippumaton
käytettävästä materiaalista.
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LAADUKAS JA LAAJA TUOTEVALIKOIMA
Oikeat materiaalit, niiden käyttö sekä erilaisten pakkauskoneiden ja työkalujen hyödyntäminen ovat avain kustannustehokkaaseen ja kestävään pakkaamiseen. Yksi keino pakkaamisen
tehostamisessa on laatikoiden koon valinta niin, että lavan
koko ala saadaan hyötykäyttöön. Vieressä EUR-lavan täyttömalli.
Suurena tilaajana pääsemme tekemään yhteistyötä johtavien
valmistajien ja tavaramerkkien kanssa. Kehitämme valikoimaamme aktiivisesti ympäristöä huomioiden. Valikoimamme
pysyy ensiluokkaisena ja kattavana ja pystymme tarjoamaan
käyttöösi kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Meiltä löytyy kaikkea,
mitä päivittäisessä pakkaamisessa tarvitaan.
Seuraavilta sivuilta saat yleiskäsityksen tuotevalikoimastamme,
joka koostuu näitä tuoteryhmistä:
• Paperit ja kartongit
• Pakkaustäytteet ja -pehmusteet
• Lavat ja laatikot
• Teipit ja suljenta
• Postituspakkaukset
• Kiristekalvot ja -muovit
• Vanteet ja nidonta
• Koneet ja työkalut
• Muut tuotteet
			
Tutustu ja kysy lisää!
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PAPERIT & KARTONGIT

VOIMAPAPERI

Voimapaperi on ruskeaa kääre- ja pakkauspaperia, joka toimii
myös täytemateriaalina ja väliarkkina pakkaamisen yhteydessä.
Erinomainen repäisy- ja pintalujuus. Saatavana arkkeina ja rullina.

MAKULATUURIPAPERI

Makulatuuripaperi on kierrätyspaperista valmistettua pakkausten käärepaperia. Se on myös pehmeä ja edullinen täytemateriaali. Saatavana arkkeina ja rullina.

SILKKIPAPERI

Silkkipaperi on valkaisematon valkoinen ja konekiillotettu sulffiittipaperi. Se soveltuu kääre- ja pakkauspaperiksi sekä täytemateriaaliksi pakkaamisen yhteydessä. Toimii myös väliarkkina
aroille pinnoille.

KITKAPAPERI

Kitkapaperi on päällystetty liukumaton paperi, joka kallistettaessa pitää tuotteen paikallaan. Toimii myös väliarkkeina lavoilla
niiden pysymiseksi vakaina käsittelyn ja kuljetuksen yhteydessä. Kitkapaperin käyttö vähentää kiristekalvon ja kutistehupun
tarvetta lavojen ympärillä. Voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

RUOSTEENESTOPAPERI

Joskus tuotteet valmistetaan herkästi ruostuvasta materiaalista
tai ne joutuvat alttiiksi kosteudelle pitkien merimatkojen aikana.
Silloin kannattaa hyödyntää antikorroosiopapereitamme.

KARTONGIT JA PAHVIT

Aaltopahvista valmistetut väliarkit on mitoitettu lavastandardien mukaan. Vaalea olut- ja puupahvi sekä Excellentmainospahvi toimivat hyvin myös lavojen väliarkkeina ja
suojaavina arkkeina.

HUOM!

Tutustu myös rullatelineisiin.
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PAKKAUSTÄYTTEET & -PEHMUSTEET

AALTOPAHVI

Yksipuoleinen aaltopahvi toimii kääre- ja pakkauspaperina sekä
pakkaustäytteenä suojaten arkoja tuotteita kolhuilta. Tätä edullista, helppokäyttöistä ja kierrätettävää tuotetta on saatavana
rullina ja arkkeina. Laskospahvi on haitariksi taittuvaa pahvia
manuaaliseen tai koneelliseen pakkaamiseen.

KUPLAMUOVIT JA PEHMUSTETYYNYT

AirCap-kuplamuovit suojaavat tehokkaasti herkkiä pintoja
kolhuilta, tärinältä ja iskuilta. Ne täyttävät ja pehmustavat pakkauksen. Lisäksi ne eristävät kylmää ja lämpöä. Tuotetta on
saatavana myös paperitaustaisena (AirCap Top Paper) ja
antistaattisena. BubbleMask-kuplamuovi on perforoitua ja
liimapintaista. New Air Express* ja Fill-Air Cyclone* mahdollistavat koneellisesti ilmatäytteisten pehmustetyynyjen teon
paikan päällä. Tuotteet ovat saatavana rullina.

SOLUMUOVIT

CellAire-solumuovi on kevyt ja pölyämätön vaahtomuovi, joka
ei naarmuta tuotteen pintaa. Tämä kierrätettävä uudelleen käytettävä tuote on veden- ja kosteudenkestävää.

PAPERITÄYTTEET

PackTiger*-paperi rypytetään koneessa valmiiksi, jotta siitä
saadaan kätevästi ja nopeasti täytettä ja pehmustetta pakkauksiin. Ruskea paperi on 100 % kierrätyskuidusta valmistettua.

IRTOTÄYTTEET

Irtonaisista valkoisista lastuista koostuva EPS-pakkaustäyte
suojaa erityisesti vaikeasti pakattavia ja hankalan mallisia tuotteita. 100 % kierrätettävä.

LUKITSEVAT TÄYTTEET

Instapack quick RT soveltuu kaikenmuotoisilla tuotteille pitäen
ne tiukasti pakkauksissa paikalleen kovettuvan vaahdon avulla.
Korrvu Suspention ja Retention puolestaan lukitsevat tuotteen paikalleen kahden vastakkaisen muovikalvon avulla.

SUOJAVERKOT

Sukkamainen verkko suojaa yksittäisiä esineitä pakkauksissa.

REUNA- JA KULMASUOJAT

Kartonkiset ja muoviset kulmasuojat, Nomapack-vaahtoprofiili sekä EPS-kulma- ja nurkkatuet suojaavat tehokkaasti
kulmia ja reunoja.
*) Materiaaleja käytetään niille kuuluvilla laitteilla. Tutustu järjestelmiin!
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LAVAT & LAATIKOT

AALTOPAHVILAATIKOT

Antaliksella on laaja valikoima ruskeita ja valkoisia vakiolaatikoita eli aaltopahvilaatikoita suoraan varastosta. Vakiovalikoiman lisäksi kauttamme on saatavana useita erikokoisia laatikoita. Kysy painettuja ja määrämittojen mukaan valmistettuja
- räätälöityjä - laatikoita.

AALTOPAHVIKOTELOT

Itsesulkeutuvat aaltopahvikotelot ovat erityisen kestäviä ja siksi
ne soveltuvat erinomaisesti postilähetyksiin. Värivaihtoehdot
ruskea tai valkoinen.

KÄYNTIKORTTIKOTELOT

Käyntikorttikoteloita on saatavana valkoisesta kartongista tai
läpinäkyvästä muovista valmistettuina.

PUKULAATIKOT

Pukulaatikoihin voidaan pakata vaatteita suoraan henkareissa,
sillä laatikko sisältää orren eli metallisen tangon sitä varten.
Vaatteet pysyvät ryhdikkäinä ja siisteinä kuljetuksen ja varastoinnin ajan.

LAVALAATIKOT

Suuria ja kestäviä aaltopahvilaatikoita eli aaltopahvikontteja,
jotka on mitoitettu lavojen mukaan.

LAVAT

Lujarakenteiset kuormalavat valmistetaan ensiluokkaisesta
puuaineksesta. Kevyet ja kierrätettävät kuitulavat on puolestaan valmistettu aaltopahvista ja kartongista. Kuitulavat ovat
ISPM15-standardin mukaisia.
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TEIPIT & SULJENTA

PAKKAUSTEIPIT

Masterline-pakkausteippejä on saatavana läpinäkyvänä tai
ruskeana PP- tai PVC-teippinä. Polypropeenista valmistetut
PP-teipit soveltuvat laatikoille, joiden sisältö on kevyt tai
painavahko. Sitä valmistetaan myös hiljaisempana Low Noice
-versiona. PP-teippiä on saatavana myös koneelliseen suljentaan, johon kelautuvuutensa ansiosta parhaiten soveltuu hotmelt-laatu. Solvent-liimainen teippi puolestaan soveltuu kylmiin
olosuhteisiin. Erityisen tarttuva on HP-versio eli High Tack
akryyliliimalla.
PVC-muovista valmistetut PVC-teipit soveltuvat painavammille
ja järeämmille laatikoille hyvän tarttuvuutensa ansiosta. PVCteippi toimii myös viileässä lämpötilassa.

PAINETUT TEIPIT

Masterlinen PP- ja PVC-teippejä on saatavana myös omilla
painatuksilla painettuina, jolloin ne toimivat edullisena mainosvälineenä. Sen lisäksi valikoimassamme on valmiiksi painettuja
varoitusteippejä.

KAKSIPUOLEISET TEIPIT

Kaksipuoleisia teippejä löytyy eri käyttötarkoituksiin. Banderolliteippejä käytetään PVC-banderollien käännöksien ja
tunneleiden tekoon. Messumattoteippi auttaa kiinnittämään
näyttelyosastojen matot lattiaan.

MUUT TEIPIT

Antaliksen valikoimassa on myös monia muita teippejä, mm.
helposti irtoava maalarinteippi ja monikäyttöinen hopeanvärinen ilmastointiteippi. Sinettinäkin toimivalla turvateipillä
turvataan pakkauksen sisältö. Alumiiniteippi ...

HUOM!

Kysy tarvittaessa myös muita teippejä. Tutustu myös teipinkatkojiin.
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POSTITUSPAKKAUKSET

KIRJEPUSSIT

Näytepusseja käytetään kevyiden tuotteiden lähettämiseen.
Tuplapussit kestävät vähän painavampaakin tavaraa, sillä ne
on valmistettu kaksinkertaisesta voimapaperista. Tyvek-kirjepussit taas ovat puolestaan erittäin repäisynkestäviä ja sillä
varmistetaan kuoren pinnan ehjänä pysyminen perille saakka.
Sivulevikekuori on normaalia kirjekuorta tukevampi ja leveämpi kuori paksummille paperinipuille.

KUPLAPUSSIT

Masterline- ja ProPac-kuplapusseissa suojaus perustuu kuplamuoviin. Kuplapussi suojaa kosteudelta ja kolhuilta kuljetuksen
aikana. Kevyt ja kätevä tapa lähettää erilaisia tuotteita kirjeenä.

KARTONKIKUORET

Suojakansiot ovat aaltopahvista valmistettuja “kirjekuoria”,
joissa julisteet, kyltit ym. menevät suorana perille. Kartonkikirjepussi hoitaa saman asian pienemmille suorana säilytettäville lähetyksille.

POSTITUSPUTKET JA -LAATIKOT

Julisteita lähetetään perinteisesti postitusputkissa. Pyöreät
postitusputket suljetaan painamalla taitettavat päät toisiaan
vasten tai vaihtoehtoisesti erillisellä muovikannella. Neliskanttiset julisteputket ovat hyvä vaihtoehto pyöreille putkille.
Julistelaatikot soveltuvat kaikenlaisten litteiden esineiden
pakkaamiseen.

POSTITUSKOTELOT

Postituskotelo on suunniteltu mahtumaan postiluukusta sisään
ja se kestää kovaakin käsittelyä.

LÄHETYSLISTAPUSSIT

Lähetysten yhteyteen liimattavia lähetyslistalle varattuja pusseja on saatavana joko painamattomina tai painettuina.
Painetussa versiossa on valmiina teksti “PACKAGING LIST
ENCLOSED”.
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KIRISTEKALVOT & MUOVIT

KÄSIKIRISTEKALVOT

Käsikiristekalvojen avulla kiinnität tavaroita lavalle suojaten
niitä lialta, pölyltä ja kosteudelta. Käsikiristekalvot liimautuvat
vain itseensä ja ehkäisevät siten lavojen takertumisen toisiinsa.
Saatavana läpinäkyvänä ja mustana. Esikiristetty käsikiristekalvo on tavanomaista kiristekalvoa ohuempi, mutta silti lujarakenteinen ja kevyt käyttää. Se tuottaa myös huomattavasti
vähemmän muovijätettä.

KONEKIRISTEKALVOT

Kiristekalvoja löytyy myös koneelliseen käyttöön. Standardkonekiristekalvossa on jopa 150 % venyvyys, kun Powerkonekiristekalvossa se on 250 %. Super Power -konekiristekalvossa on jopa 350 % venyvyys ja valikoimasta löytyy
myös tuote, joka on hyväksytty käytettäväksi suoraan kontaktiin elintarvikkeiden kanssa. Konekiristekalvoja on saatavana
läpinäkyvänä, mustana ja valkoisena. Kysy myynnistä myös
UV-suojattuja kalvoja.

MUUT KIRISTEKALVOT

Minikiristekalvon avulla saat kätevästi niputettua yhteen pieniä määriä. Venyvä kiristenauha, Sanstrap, toimii nopeasti ja
helposti lavoja koottaessa.

KUTISTEKALVOT

Kutistekalvot ovat kalvoja, jotka kutistuvat lämmitettäessä.
Monipuolisen Display-kutisteen erinomaisen kirkkauden avulla
tuote saadaan näkyvästi esille.

RUOSTEENESTOMUOVIT JA -KALVOT

Antikorroosiomuovien ja -kalvojen avulla pidennät herkästi
ruostuvien ja kosteudelle alttiiksi joutuvien tuotteiden elinikää.

MUUT MUOVIT

Kansiarkkeja voidaan käyttää kiristekalvon kanssa tai suojaarkkina, kun tavaraa ei tarvitse kiinnittää. Sitä myydään rullissa
perforoimattomana tai arkeiksi perforoituina. Pakkausletku on
joustavaa pakkausmateriaalia pitkille ja erimuotoisille tuotteille.
Tuotetta on saatavana myös elintarvikekelpoisena.

HUOM!

Tutustu myös näihin tuotteisiin liittyviin työkaluihin ja koneisiin:
kiristekalvorullan kädensija sekä Masterlinen Standard-, Powerja Super Power -kiristekalvokoneet.
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VANTEET & NIDONTA

MUOVIVANTEET

Masterlinen PP-vanteet ovat suosittuja yleisvanteita. Ne on
valmistettu polypropeenista ja ne soveltuvat moniin puolija täysautomaattisiin koneisiin. Tuote on suunniteltu lavojen
kiristykseen ja tavaroiden kiinnitykseen, kun kyseessä on
kevyet tai puoliraskaat tavarat. Keskiraskaiden ja raskaiden
kuormien kiinnittämiseen kannattaa käyttää PET-vanteita,
sillä niillä on suurempi vetolujuus ja ne ovat turvallisempia,
ympäristöystävällisempiä ja edullisempia kuin teräsvanteet.
Erikoisluja VG-vanne on joustava vanne raskaiden kuormien
kiinnittämiseen käsin.

TERÄSVANTEET

Teräsvanteet ovat kestävin kiinnitysratkaisu raskaille kuormille.
Lakkaus estää vanteen ruostumista kosteassa ympäristössä.

NARUT JA NAUHAT

Antalis tarjoaa kuminauhoja ja erilaisia naruja pienimuotoiseen sitomiseen ja niputtamiseen.

HUOM!

Tutustu myös näihin työkaluihin ja koneisiin: Masterlinen akkuvannehtija, vannevaunu ja vanteituskone sekä nidontatyökalut.
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KONEET & TYÖKALUT

TÄYTTÄMINEN

Pakkauksia voidaan täyttää irtotäytteillä, papereilla, kuplamuoveilla ym. Ilmatäytteisiä pehmustetyynyjä syntyy New Air
Express- ja Fill-Air Cyclone -järjestelmien avulla. PackTigerjärjestelmä puolestaan mahdollistaa paperin rypyttämisen
helposti ja nopeasti.

MUOVITUS

Kutistekalvokoneella muovi kutistetaan tuotteen ympärille
lämmön avulla. Muovikalvo suojaa tuotetta säilyttäen silti sen
näyttävyyden.

SULJENTA

Teipinkatkojat ovat jokaisen pakkaajan perustyökaluja pahvilaatikoita suljettaessa. Nidontatyökaluista löytyy myös monta
apuvälinettä suljentaan.

NIPUTUS, KIRISTYS JA KIINNITYS

Vanteituskoneet, akkuvannehtijat, vannevaunu ja vanteitustyökalut auttavat laatikoiden sulkemisessa ja tuotteiden
niputtamisessa sekä lavaan kiinnittämisessä.

KÄÄRINTÄ

Standard-, Power- ja Super Power -kiristekalvokoneet auttavat lavan käärinnässä ja kiinnityksessä. Käsikiristekalvorullan kädensija on ehdoton työväline manuaalisessa kiristekalvon käytön yhteydessä.

PAKKAUSPÖYDÄT

Packbord System 2000 ja Packbord System 2000 Basic
ovat pakkauspisteitä, jotka voidaan joustavasti rakentaa erilaisista moduuleista. Ne lisäävät tehokkuutta työskentelyyn.

MUUT TYÖKALUT JA TARVIKKEET

Työntekoa helpottavat myös monet muut työkalut ja telineet,
esim. rullatelineet ja erilaiset annostelijat (pääliarkeille, saippuoille, hygieniapapereille ym.).
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MUUT TUOTTEET

HYGIENIATUOTTEET

Katrin-hygieniatuotteille on käyttöä jokaisessa työpaikassa:
WC- ja talouspaperit, saippuat, teollisuuspaperit ym. Saatavana myös niihin soveltuvia annostelijoita.

TOIMISTOTARVIKKEET

Kysy meiltä myös tulostuspapereista, kirjekuorista, etikettitarroista ja muista konttoritarvikkeista!

HUOM!

Tilaa muitakin tuotteita samalla kun tilaat pakkaustarvikkeita
Antaliksesta. Meiltä löytyy mm. katkoteräveitsiä, jätesäkkejä ja
monia muita pientarvikkeita. Kysy lisää!
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OTA YHTEYTTÄ

ASIANTUNTIJAMME

Pakkausasiantuntijamme auttavat Sinua mielellään. Halutessasi
he voivat tulla myös kartoittamaan pakkausprosessinne, jotta
löydätte optimaalisen tavan pakata tuotteitanne.
		

		
		
				
		

Risto Janhunen
Liiketoimintapäällikkö, Packaging
GSM 040 649 2610
risto.janhunen@antalis.com

		
		
				
		

Jari Heikkinen
Aluemyyntipäällikkö, Packaging
GSM 040 707 2992
jari.heikkinen@antalis.com

ASIAKASPALVELU

Koko myyntihenkilöstömme on apunasi, joten saat opastusta
mahdollisesti ennestään tutulta Antaliksen yhteyshenkilöltäsi.
Voit olla myös suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme.
asiakaspalvelu@antalis.com
puh. 0201 800 200
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ANTALIS OY
Puh. 0201 800 200
Paperitie 7, 00390 Helsinki
Tammelan puistokatu 23 A, 33500 Tampere
Sairashuoneenkatu 14, 20100 Turku
etunimi.sukunimi@antalis..com
www.antalis.fi

Kannet: Cocoon Silk 250 g/m2 | Sisäsivut: Cocoon Silk 200 g/m2

