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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021 دسامبر 28  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 882.36 - 853.66 + 0.23 868.01 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 901.12 - 866.70 + 0.26 883.91 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 703.16 - 681.96 + 0.15 692.56 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 692.76 - 666.42 + 0.13 679.59 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 678.74 - 659.08 + 0.15 668.91 یورو 
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  نیدرجه ماش   لیو تبد   یافت یباز  بر یخط ف  ک یمدل کاغذ سفارش    س یدر اروپا، سوئ  -بسته بندی در اروپا مقوای  

  یافت یباز  نریتخته کانت  د یدستگاه تول  یکرده است.  راه انداز  یخود در آلمان را بازساز  Eilenburgکاغذ به کارخانه  

  ش یبا افزا  Stora Ensoشده است.     ی زیبرنامه ر  2024آغاز سال    ی تن برا  2000روزانه    ت یسبک وزن با ظرف

خود در فنالند    Varkaus  نر یدرصد، در کارخانه کرافت ال  10تا حدود    ت یظرف  شی و افزا  د یدر تول  یریپذ انعطاف

  2022سال    انیاست و تا پا  ی افتیباز  بریاستفاده از ف  شی شامل افزا  نیپروژه همچن   نی خواهد کرد.  ا  ی گذارهیسرما

 خواهد شد. لیتکم

  ر یمقاد  ن یدر آخر  یجزئ  راتییثابت بودند و تغ  گریدها  یبرا  یهفته گذشته همگ   نربردیکانت  متیق  یهاگزارش  

  ر یغ  ی هاارز  برابر   در   ٪ 0.8در هفته گذشته    ورو یبود )  یاز اثر ارز   یشاخص امسال که امروز منتشر شد، صرفاً ناش 

در    وروی  868.01و به    افتی  شیدرصد افزا  0.03  ایسنت    23ما    PIX Kraftlinerشد(.  شاخص    فیضعاروپایی  

 PIX.   د یدر تن رس   وروی  883.91و به    افتی  شیدرصد افزا  0.03  ایسنت    26  د یسف  کسیپ  نری.  کرافت الد یتن رس 

Testliner 2    در تن بسته شد.     وروی  692.56در    ش،یدرصد افزا  0.02  ایسنت    15باPIX Testliner 3   13    
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  ا یسنت  15با  PIX RB-Fluting ت،ی.  در نهاد یدر تن رس  وروی 679.59کرد و به  شرفتیدرصد پ 0.02 ایسنت 

 در تن بسته شد.  ورو ی  668.91 یافت و به ش یدرصد افزا  0.02
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