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Een gloednieuwe website voor NO-NAIL BOXES. 

Wiltz, 16 Maart 2015. Met trots deelt NO-NAIL BOXES (ALIPA-groep) u mee dat de nieuwe 

versie van de website online staat: www.no-nailboxes.com. Compleet vernieuwd, deze 

verbeterde interface presenteert zichzelf als een modern, praktisch en gemakkelijk 

instrument. 

De Luxemburgse fabrikant van vouwkisten uit multiplex en staal voor de industrie heeft zijn 

website volledig gerestyled, daar dit een fundamentele ondersteuning is voor de verkoop 

van zijn verpakkingen.  

"De nieuwe technologieën evolueren zeer snel. Onze website was wat verouderd en een 

verjongingskuur drong zich op. Dankzij deze restyling kan ook geoptimaliseerd worden", 

verklaart Michèle Detaille, gedelegeerd bestuurder van de ALIPA-groep waarvan NO-NAIL 

BOXES deel uitmaakt.  

Deze nieuwe website, die zich richt tot de specialisten in de verpakkingssector, de 

chemische industrie, de metaalbewerking, defensie, fabrikanten van wapens, enz., kreeg 

meteen ook een resoluut modernere look en is lichter en duidelijker, terwijl toch een 

uiterst grote volledigheid behouden blijft.  

"De catalogus, overzicht van de voorraden, aanwezigheid op professionele beurzen, video's, 

nieuwe producten ... Wanneer de bezoeker door de verschillende pagina's surft, vindt hij 

snel uitgebreide informatie over onze verpakkingen. Met enkele muisklikken kan hij 

gedetailleerde technische fiches van onze vouwkisten in multiplex en staal downloaden", 

legt mevrouw Detaille verder uit.  

De nieuwe versie van de website is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Nederlands. 

Bovendien is het een "adaptieve website", die zich met andere woorden aanpast aan de 

grootte van het scherm van computers, tablets, Smartphones, ... zodat de 

internetgebruikers de site sneller kunnen raadplegen. 

Veel surfplezier! www.no-nailboxes.com 
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NO-NAIL BOXES, Groupe ALIPA, Michèle Detaille 

------------------ 
Even voorstellen: NO-NAIL BOXES (www.no-nailboxes.com) 

 

NO-NAIL BOXES is gevestigd te Wiltz (Groot-Hertogdom Luxemburg) en heeft een 70 personen in dienst. Sinds 1961 

produceert het bedrijf vouwkisten in multiplex en staal, bestemd voor de industrie en voor defensie. Concreet betekent dit 

ieder jaar om en nabij 300.000 kisten, waarvan 90% op maat gemaakt, die van de productieband rollen. Onze klanten, 

verspreid over Frankrijk, de Benelux, Duitsland, Zwitserland, Spanje en Italië, gebruiken het merendeel van deze kisten voor 

de export, waarbij de verpakkingen via luchttransport, over de weg of over zee over de hele wereld worden verstuurd.  

NO-NAIL BOXES is houder van AEO, ISO 9001, ISO 14001, PEFC, RSE, SuperDreck fir Betrieber en Sécher & Gesond Mat 

certificaten.   

De onderneming maakt deel uit van de ALIPA-groep, die 7 bedrijven telt: NO-NAIL BOXES, CODIPRO (ontwerp en vervaardiging 

van hijsringen), AllPack Services en WaluPack Services (verpakking en verzending), LIFTEUROP en STAS (vervaardiging van 

hijsmaterialen en -accessoires). 
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    kontakt:  

Stéphanie Philippart - Tel : +352 81 92 81 257 – Email : sphilippart@alipa.lu 

NO-NAIL BOXES (Groupe ALIPA)   

ZA Salzbaach - BP100 – L-9502 Wiltz 

Visitez notre site: www.no-nailboxes.com 
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Michèle Detaille 

Gedelegeerd bestuurder van 

de ALIPA-groep   
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