
 

 

 

 

 

 

 

 

NO-NAIL BOXES bouwt win-win samenwerkingen op met zijn 

leveranciers 

Wiltz, 29 november 2018. 

Net als voor de ALIPA Group, is voor NO-NAIL BOXES respect een hoofdwaarde. Het draait hierbij 

om respect voor collega’s, de hiërarchie, het milieu, de regels, de infrastructuren, de klant, maar 
ook voor de leveranciers! 

Multiplex is een van de meest gebruikte 

materialen voor de productie van de industriële 

vouwkisten van het Luxemburgse bedrijf. Als 

NO-NAIL BOXES kwaliteitsproducten wil 

afleveren, moet de grondstof onberispelijk zijn. 

Daarom is het van groot belang om leveranciers 

zorgvuldig te kiezen en een respectvolle relatie 

met hen op te bouwen. 

”Het is een win-win samenwerking! Binnen de 

ALIPA Group proberen we onze leveranciers 

met zorg te kiezen: enerzijds hebben we strenge kwaliteitseisen. Onze producten zijn van 

hoogwaardige kwaliteit en voor de productie hiervan hebben we grondstoffen van goede kwaliteit 

nodig. Anderzijds zijn we trouwe klanten en goede betalers”, vertelt Michèle Detaille, Managing 
Director van de ALIPA Group. 

Een gemeenschappelijke MVO-aanpak 

NO-NAIL BOXES heeft sinds 2011 een MVO-beleid ontwikkeld en het bedrijf wil laten zien dat het 

mogelijk is om een verantwoorde verpakkingsoplossing te bieden. Een beleid dat vertrouwen wekt bij 

zijn leveranciers, maar waarbij ook van de leveranciers een vergelijkbare aanpak verwacht wordt. 

“Wij streven naar een langdurige relatie met onze leveranciers! Het zijn echte 
langetermijnsamenwerkingen. Maar het is ook van belang dat de door de leveranciers nagestreefde 

maatschappelijke handelswijzen vergelijkbaar zijn met de onze”, vertelt Philippe Winkin, Industrial 
Manager. 

NO-NAIL BOXES wil een trouwe klant zijn voor zijn leveranciers, maar er moet wel sprake zijn van een 

win-win samenwerking. We verwachten kwalitatief hoogwaardige grondstoffen en vergelijkbare 

maatschappelijke handelswijzen. Dit zijn twee essentiële voorwaarden om te kunnen claimen dat NO-

NAIL BOXES verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige verpakkingsoplossingen produceert. 



 

 

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: Groupe ALIPA 

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


