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vvvvValkarton - embalaža po meri



Poslanstvo podjetja

Poslanstvo podjetja Valkarton 

je pravočasno oskrbovanje kupcev z 

uporabnimi, kvalitetnimi in ekološko 

sprejemljivimi proizvodi, 

ki povečujejo vrednost izdelkov naših 

kupcev. 



40-letna zgodovina
� 1971 začne v Logatcu prva proizvodnja valovitega

kartona v Sloveniji
� 1990 postane podjetje samostojen pravni in poslovni

subjekt
� 1996-1999 zaključi proces privatizacije, kupi deleže v

podjetjih Embalaža Maribor, Tika Trbovlje, MSK
Slovenska Bistrica in Kartonal Novo Mesto, prevzame KTL
Potiskano embalažo Ljubljana ter jo preselili na Rakek.

� 2000-2004 nakup večinskega deleža mak. podjetja
Komuna ad Skopje in prevzame Pak 4 Kisovec

� 2002 Skupino Valkarton prevzame Belišće d.d. Hrvaška
� 2010 Skupino Belišće prevzame Duropack Avstrija





Pomembnejše investicije v zadnjih 10 -letih

� 2000: Skladišče plošč in palet, lastna čistilna naprava v
obratu Logatec; avtomatska priprava škrobnega lepila;
Sistem za odvoz in obdelavo odpada

� 2002: Nov kartonski stroj na širini 2500cm; avtomatska
(robotizirana) linija za paletizacijo plošč

� 2003: Preša za baliranje odpadkov, dve novi liniji v
predelavi v Logatcu za izsekovanje in flexo tisk.

� 2004-2008: Novi večbarvni flexo tiskalnik; Dve lepilki na
Rakeku, stiskalna linija za odpadno embalažo; B2 ofset
tiskarski stroj; uvedba novega informacijskega sistema

� 2009 -2010: investicija v proizvodnjo embalaže za
farmacijo – prenovitev hale na Rakeku, nakup lepilke
z brillovo pisavo in novega izsekovalnika.



Proizvodni program skupine 
Valkarton

Izdelki:

� valoviti karton F, E, B, C, FE, EB, BC 
val/ 2,3,5 slojev v različnih 
formatih

� embalaža iz valovitega kartona

� kaširana embalaža

� komercialna - potiskana embalaža

Storitve:

� embalažni inženiring



Embalaža iz valovitega kartona 
- TRANSPORTNA EMBALAŽA



Embalaža iz valovitega kartona
- KAŠIRANA EMBALAŽA



Embalaža iz polnega kartona
- POTISKANA EMBALAŽA

Embalaža iz trdega kartona 

(200-650 g/m2), potiskana v 

ofset tehniki



Struktura prodaje za leto 2010

42,25%

10,63%

47,12%

Prodaja na izvoznem trgu  po posameznih segmentih 
proizvodov

Embalaža

Tržne plošče

Potiskana embalaža



Embalaža iz valovitega kartona -
prednosti

Ekološka neoporečnost: narejena iz naravnih in obnovljivih
surovin, po uporabi jo je možno reciklirati

Popolna zaščita izdelka: zahvaljujoč valoviti konstrukciji,
vzdržljivosti, trdnosti ter dobri absorbciji materialov

Prostorska učinkovitost: močna in lahka hkrati, zato je
optimizacijsko zelo učinkovita.

Čistost in higieničnost: tovrstna embalaža za vsako priložnost
nudi nov, čist kos embalaže;

Prodajna promocija: učinkovito marketinško orodje, ki lahko
pospeši prodajo, poudarja blagovno znamko ali druge
lastnosti izdelka.



Zakaj je Valkarton zanesljiv 
dobavitelj?

� Visoko strokovni in kompetentni zaposleni;

� Zadostne kapacitete;

� Embalažni inženiring – pomoč ter svetovanje pri izbiri 
in razvoju vam najustreznejše embalaže;

� Lasten polizdelek (valoviti karton);

� Zanesljiv vir osnovne surovine (proizvodnja papirja v 
skupini);

� Širok proizvodni program ;

� ISO 9000/2000; ISO 140001





Valkarton in Belišće


