
 

 

 

 

 

 

 
 

NO-NAIL BOXES draagt bij aan een duurzaam beheer van onze bossen 

Wiltz, 19 juli 2018. 

In het kader van zijn MVO-beleid plaatst NO-NAIL BOXES respect voor het milieu bovenaan zijn 

prioriteitenlijst! Als producent van verantwoorde verpakkingen hecht het bedrijf veel belang aan 

duurzame ontwikkeling. 

Het begint allemaal bij de keuze voor de 

materialen die het bedrijf gebruikt voor de 

fabricage van zijn multiplex vouwkisten. Sinds 5 

februari 2011 is NO-NAIL BOXES gecertificeerd 

met het PEFC-keurmerk (Programme de 

Reconnaissance des Certifications Forestières 

[programma voor de erkenning van 

boscertificering]), dat getuigt van zijn inzet voor 

de bevordering van het duurzame beheer van 

bossen. 

Bij de PEFC-procedure, die in het leven werd geroepen in 1999, zijn alle spelers op het terrein van het 

bos betrokken. Door dit keurmerk te verwerven bewijst NO-NAIL BOXES aan zijn klanten dat zijn 

vouwkisten bijdragen aan het duurzame beheer van bossen, wat wil zeggen met respect voor het 

milieu, maatschappelijk verantwoord en economisch levensvatbaar. 

Multiplex is een van de meest gebruikte materialen voor de productie van de 

industriële vouwkisten van het bedrijf. Het is dan ook zaak om leveranciers 

zorgvuldig te kiezen, want elk PEFC-gecertificeerd bedrijf staat onder toezicht 

van een onafhankelijke, gekwalificeerde en erkende organisatie die de doorvoer 

van het hout streng controleert. Dit keurmerk is zichtbaar in de vorm van een 

logo dat op meerdere zijden van de kist wordt aangebracht (zie hiernaast).  

Het Luxemburgse bedrijf NO-NAIL BOXES, gevestigd in Wiltz,  produceert al sinds 

1961 vouwkisten uit multiplex en staal voor gebruik in de industrie. Het bedrijf heeft een zeventigtal 

mensen in dienst die jaarlijks bijna 300.000 kisten produceren, waarvan bijna 90% op maat. NO-NAIL 

BOXES beschikt over de certificaten ISO 9001 en 14001, AEO, PEFC, RSE SuperDrecksKëscht fir Betriber 

en Gesond mat System. Het bedrijf is lid van de ALIPA groep, de Luxemburgse specialist in 

hefwerkzaamheden en industriële verpakkingen. 
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Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met: 

 

NO-NAIL BOXES (ALIPA Group) 

Antoine MAHIN – Communication Officer 

25, Salzbaach – L-9559 Wiltz 

Tél : +352 81 92 81 - 257 – Email : amahin@alipa.lu 

Foto: ALIPA Group 

Bezoek onze nieuwe website: www.no-nailboxes.com 


