
Material fabricat amb lamines de paper kraft. Serveix per protegir el cantell/
cantonada d’un producte o palet, protegint-lo dels cops i estabilitzant-lo dels
moviments, entre d’altres avantatges especificades a continuació.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

PERFILS DE 
PROTECCIÓ (CANTONERES) 

100% RECICLABLE I BIODEGRADABLE.

PROTEGEIX EL CANTELL/CANTONADES DEL PRODUCTE 
I/O PALET.

PROTEGEIX I REPARTEIX LA PRESSIÓ DEL FLEIX I DEL FILM

ESTABILITZA EL PRODUCTE I/O PALET DURANT 
L’EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT.

PERMET AUGMENTAR LA QUANTITAT DE PRODUCTE PER 
PALET, GRÀCIES A L’ESTABILITAT EN ALÇADA.

PERMET REMUNTAR PALETS.

REFORÇ A L’INTERIOR DE CAIXES.

CANTONERA AMB BISELL PERMET TENIR UNA 
CANTONERA PER DIFERENTS PRODUCTES. TAMBÉ 
PERMET SALVAR L’ANGLE DE 90º, PROTEGINT TOT EL 
PERÍMETRE DEL PRODUCTE AL MATEIX TEMPS.

LA SEVA COMBINACIÓ AMB EPS (POREX) PERMET UNA 
BONA PROTECCIÓ I AMORTIDOR SOBRE EL PRODUCTE  
A EMBALAR.

MATERIAL ESTÀNDARD I SOBRE FABRICACIÓ SEGONS 
NECESSITATS.
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Protecció i estabilitat durant el transport i emmagatzematge

OPCIONS

Impressió: fins a tres colors per
reforçar la imatge de la seva empresa.

Adhesiu: s’aplica en una ala de la
cantonera i serveix per fixar-la amb
rapidesa i millorar la seva fixació.

Plastificat: s’aplica un revestiment/
folrat a l’exterior de la cantonera
per evitar l’abrasió del cartró sobre
superfícies delicades i també per
aconseguir un major rendiment del
producte en condicions d’humitat.

Ales desiguals: s’aconsegueix major
estabilitat de la cantonera quan
s’aplica en posició horitzontal durant
el procés de fixació mitjançant
fleix./S’aplica també en productes
específics.



1. Cantonera estàndard:
S’aplica en cantonades/cantells rectes, tant en posició vertical com horitzontal.

3. Marc protector amb cantonera:
S’aplica en tot el perímetre de la part inferior o superior del palet, producte o interior de caixa.

2. Cantonera flexible:
S’aplica en materials o productes de formes corbades. 

PERFILS DE 
PROTECCIÓ (CANTONERES) 
VARIACIONS

4. Cantonera per fleix:
S’aplica en el cantell del producte i/o palet per protegir-lo de la pressió del fleix.



7. Cantonera puzzle:
S’aplica just en l’angle del palet i/o producte. Fàcil sistema de fixació.

5. Cantonera amb pre-tall:
S’aplica en cantonades/cantells rectes, tant en posició vertical com horitzontal.

6. Cantonera amb bisell:
S’aplica en tot el perímetre d’un producte i/o palet. 

VARIACIONS

PERFILS DE 
PROTECCIÓ (CANTONERES) 



8. Perfil C:
S’aplica en cantonades/cantells rectes i amb l’angle corbat, tant en posició vertical com
horitzontal.

9. Perfil U estàndard:
S’aplica en cantonades/cantells rectes, amb un gruix determinat, tant en posició vertical
com horitzontal.

10. Perfil U flexible:
S’aplica en materials o productes de formes corbades i/o rectes, amb un gruix determinat.

11. Perfil U amb bisell:
S’aplica en tot el perímetre d’un producte, amb un gruix determinat.

VARIACIONS

PERFILS DE
PROTECCIÓ (CANTONERES) 



12. Perfil U caixa:
Embalatge lleuger amb cartró compacte per a productes específics.

13. Perfil pla:
S’aplica com a separador-divisor de diferents materials. / S’aplica en la finalització dels
farcells-paquets.

VARIACIONS

PERFILS DE
PROTECCIÓ (CANTONERES) 


