
 

  AEGLE PRO  

Beskrivelse 

Aegle Pro er en hvid jævn dobbeltbestrøget glittet emballage karton (GC2) med hvid ubestrøget  
bagside. Aegle Pro er er opbygget af 3 lag CTMP celloluse, der giver optimal stivhed og fortrinlige 
forarbejdningsegenskaber. Den jævne nyudviklede overflade sikrer fortrinlige trykegenskaber 
og et fantastisk slutresultat. 

Aegle Pro er særdeles velegnet til alle emballageopgaver, hvor man ønsker et optimalt slutresultat: 
f.eks. display, skilte, kalendere, æsker og m.m. 

Aegle Pro er velegnet til offset og serigrafi samt digitaltryk, det anbefales at lave test ved digitaltryk inden 
produktion. 

GR/M2 TYKKELSE STIVHED MD / CD (1) HVIDHED (2) 

180  0,305 mm 6,5 / 3,0  87 

190 0,325 mm 8,3 / 3,9  87 

200 0,350 mm 10,3 / 5,0  87 

210 0,375 mm 12,4 / 5,9  87 

225 0,400 mm 14,4 / 7,2  87 

235 0,425 mm 16,4 / 8,2  87 

245 0,450 mm 18,6 / 9,3  87 

260 0,475 mm 22,0 / 11,0  87 

270 0,500 mm 24,6 / 12,3  87 

290 0,550 mm 30,5 / 15,5  87 

310 0,600 mm 36,4 / 18,5  87 

340 0,650 mm 45,0 / 22,0   87  

 

Fabrikations og fabrikslager tilbydes fra Sverige (1) Taber 15 (2) ISO 2470 

Aegle Pro bliver produceret af Kotkamills i Finland, på verdens nyeste kartonmaskine.  
Den nye kartonmaskine har startet produktionen juli 2016 er 5,5 meter bred og har  
en årlig kapacitet på 400.000 ton. 
Kotkamills tilbyder også GC1, GC1 silk, bestrøget liner, ubestrøget karton, samt karton til 
fødevareindustrien til direkte fødevarekontakt 



Kotkamills har udviklet en række vandbaserede dispersionsbarrierer patenteret til fødevare emballage   
til erstatning for bla. PE-belægning. kontakt os venligst for yderligere info. 
 

Fra kotkamills kan vi tilbyde følgende karton kvaliteter. 

Aegle white (GC1) 200 – 355 gr/m2  

Aegle Luxe C1S 200 – 355 gr/m2 (Aegle White med silk overflade) 

Aegle Pro (GC2) 200 – 340 gr/m2 

Kotka Pro 170 – 250 gr/m2  (betrøget liner til kachering) 

Isla Cup Base 170 – 360 gr/m2  (basekarton til krus & kopper) 

Isla Plate Base 180 – 320 gr/m2  (ubestrøget karton til engangs service) 

 

 

 


