
Ultra 
Food containers

LEANER 
GREENER

STRONGER 



      Patent korumalı ve tasarım tescilli Ultra ™, sıkışma direncini önemli ölçüde arttırmak 
için yeni bir kabartma tarzı kullanılmaktadır ve böylece ürünün ölçeği, fiyatı ve çevresel 
etkisi azalır

      Patent protected and design registered, Ultra™ uses a new style of embossing 
to dramatically increase stress resistance thereby reducing the gauge, price point and 
environmental impact of the product. 
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Tutte le dimensioni sono indicate in mm, salvo diversa indicazione / All dimensions in mm unless otherwise stated
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Karatisti / Key Features 

Base EmbossEN

Our hexagonal base emboss adds a significant amount 

of additional strength which results in a reduction in 

packaging weight.
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Paketleme ağırlığında azalma sağlayan altıgen tabanlı 

kabartmamız, önemli miktarda ilave güç ekler.

Taban Kabartma 
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Mümkün olduğunca, flanşa(kenet kıvrımına) güç ilave 

etmek için yapısal bir adım ekledik. Bu adım, sızdırmazlık 

işlemi sırasında ve ürünler istiflendiğinde nakliye 

sırasında yardımcı olur.

Yapısal adım
Where possible, we have added a structural step to add 

strength to the flange. This helps during the sealing 

process and during transportation when the products 

are stacked.

Structural StepEN

Wall to base ribbingEN

A specialist wall to base ribbing design has been 

applied to provide an increase in structural strength  

which delivers a further reduction in packaging weight.
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Taban tasarımında uzman bir çeper sağlamak, ambalaj 

ağırlığında azalma ve yapısal dayanımda artış sağlamak 

için uygulanmıştır.

Tabanca şerit 

On the base of the tray, we have included an "Alu" 
recyclable logo and a "rinse & recycle" message, 
both of which help provide the consumer with 
a clear and strong environmental call-to-action,  
assisting to further promote aluminium recycling.

Rinse RecycleENTR

Tepsinin tabanına, tüketiciye alüminyum geri dönüşümde 

temiz ve güçlü bir çevresel harekete geçirme çağrısı 

sağlaması için “Alu” geri dönüştürülebilir logosu, 

durulama ve geri dönüşüm mesajı ekledik. .

Durulama & Geri 

    Compression and tension tests were conducted against the relevant ISO standard, focussing on 
ensuring that the new design could withstand the same or more forces applied to it following production, 
sealing, transportation and storage. Despite having a significant gauge reduction, in each of the tests, 
Ultra™ returned a percentage increase in strength against both the existing smoothwall tray design 
(AS221000) and a comparative competitor’s tray. The "crushing from long edge compression test" saw 
Ultra™ delivering an average of 27.23N – 28% stronger than the existing tray at 19.7N, despite a 10% 
reduction in weight. 

     Yeni tasarımın üretim, sızdırmazlık, taşıma ve depolamadan sonra uygulanan aynı veya daha fazla 
güce dayanabilmesini sağlamaya odaklanarak ilgili ISO standardına karşı sıkıştırma ve gerginlik testleri 
yapıldı. Testlerin her birinde, Ultra ™, hem mevcut smoothwall tepsi tasarımına (AS221000) hem 
de karşılaştırmalı bir rakibin tepsisine karşı önemli ölçüde bir azalmaya rağmen, güçte bir yüzde artış 
sağlamıştır. "Uzun kenar sıkıştırma ezme testi”, Ultra ™ 'nın 19.7N'deki mevcut tepsiden % 27 daha 
güçlü olmasına ve ağırlıkça % 10'luk bir düşüşe rağmen, ortalama 27.23N - % 28 daha güçlü bir ürün 
verdiğini gördü.

Bilimsel test / Scientific testing 
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Environmental benefits 
With Ultra™, a weight saving on an infinitely recyclable product has 
been achieved, together with increased strength over other competitor 
products.

This design shows environmental concerns are being fully addressed, 
whilst at the same time, by increasing strength and presenting the 
product at a reduced price point against comparable containers, 
customers are being offered innovation and commercial choice,

On the base of the tray, an "Alu" recyclable logo and a "rinse & recycle" 
message are included, both of which help provide the consumer with 
a clear and strong environmental call-to-action, assisting to further 
promote the already high levels of of aluminium recycling.

Çevresel faydalar 
Ultra™ ile, diğer rakip ürünlere kıyasla artan güçle birlikte, sonsuz kere 
geri dönüştürülebilir bir üründe ağırlık tasarrufu sağlandı. 

Bu tasarım, çevresel kaygıların tamamen ele alındığını gösterirken, aynı 
zamanda, mukavemeti artırarak ve ürünü karşılaştırılabilir kaplara karşı 
indirimli bir fiyatta sunarak, müşterilere yenilik ve ticari bir seçenek 
sunuluyor. 

Tepsinin tabanında, bir "Alu" geri dönüştürülebilir logosu, durulayın ve 
geri dönüştürün mesajı bulunur. Böylece tüketiciye, halihazırda yüksek 
seviyedeki alüminyum geri dönüşümü seviyesini daha da arttırmaya 
yardımcı olan, net ve güçlü bir çevresel harekete geçirme ifadesi 
sunmasına yardımcı olan bir mesaj dahil edilmiştir.

400'den fazla

alüminyum kap şekli


