
The Power of Innovation

vlnitá lepenka 
zcela nová

Připojte se k naší myšlence 

Next Board® 2.0 je Next Generation
całkowicie od nowa

Zapraszamy do wspólnego 
przemyślenia tektury falistej 

Next Board® 2.0 to Next Generation

Máme jen jedno životní prostředí
Hospodářství hledá možnosti 
ušetření zdrojů, energií a ochrany 
životního prostředí. Ztenčující se 
zásoby surovin se všude stávají 
hybnou silou pro nejrůznější zlepše-
ní. Také vlnitá lepenka jako výrobek 
si nemůže dopřát klidu.

Vlnitá lepenka – Nové pojetí.
Náš výsledek: Next Board® 2.0, 
nová generace vlnité lepenky, přiná-
šející s menší vsázkou vlákniny a 
sníženou potřebou energie vyšší 
výkon a přesvědčivé výhody. A sou-
časně představuje důležitý krok pro 
trvalé zlepšení ekologické bilance.

Środowisko naturalne jest tylko jedno.
Firma i przedsiębiorstwa poszukują 
nowych możliwości oszczędzania zaso-
bów oraz ochrony środowiska i źródeł 
energii. Coraz mniejsze zasoby surow-
ców na całym świecie zachęcają do 
wprowadzania ulepszeń. Także w produk-
cji tektury falistej nie możemy pozwolić 
sobie na brak aktywności.

Tektura falista – nowe spojrzenie.
Nasz wynik: Next Board® 2.0, nowa 
generacja tektury falistej, wyprodukowa-
nej z użyciem mniejszej ilości włókien i 
energii, przekonująca lepszą wydajnością 
i parametrami, a jednocześnie umożliwia-
jąca wykonanie istotnego kroku w kierun-
ku trwałego poprawienia bilansu ekolo-
gicznego.
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Výhody našeho produktu 
Next Board® 2.0:

n Jednoduše odolnější:
Získáváte vysoce výkonný 
produkt, dosahující při stejné 
vsázce surovin vyšší hodnotu 
ECT.

n Jednoduše lepší:
Vaše zpracovatelské procesy 
jsou optimalizovány, protože s 
lepenkou Next Board® 2.0 zís-
káváte produkt s vyšší tuhostí.

n Jednoduše vynikající:
Vaše výsledky při potisku 
dosáhnou viditelně vyšší kvali-
ty díky optimalizované struktu-
ře vlnité lepenky.

n Jednoduše výhodnější:
Vaše logistika uspoří přepravní 
náklady díky sníženému pře-
pravnímu objemu.

n Jednoduše ekologický:
Profitujete z nárůstu image 
firmy se zlepšenou ekologic-
kou bilancí, z delší trvanlivosti 
a snížených nákladů na logis-
tiku.

Zalety produktu 
Next Board® 2.0:

n Bardziej wytrzymały
Otrzymują Państwo wysokowy-
dajny produkt, który przy zasto-
sowaniu tej samej ilości surowca 
osiąga wyższą wartość ECT.

n Po prostu lepszy
Państwa procesy produkcyjne 
zostają zoptymalizowane, ponie-
waż wraz z Next Board® 2.0 
otrzymują Państwo produkt o 
wyższej odporności na ściskanie.

n Przewyższa oczekiwania
Wyniki druku mają widocznie  
lepszą jakość dzięki zoptymalizo-
wanej strukturze tektury falistej.

n Zmniejsza koszty
Państwa dział logistyki oszczędza 
na kosztach transportu dzięki 
mniejszym wolumenom transpor-
towym.

n Ekologiczny
Wpływa pozytywnie na wizerunek 
Państwa przedsiębiorstwa, ponie-
waż poprawia bilans ekologiczny, 
zapewnia większe zrównoważenie 
i zmniejsza koszty logistyki.


