
 

 

 

 

 

 

 
 

Lichte, ergonomische en op maat gemaakte verpakkingen 

Wiltz, 26 juni 2019. 

In de industriële sector is verpakking een essentieel onderdeel van de logistieke keten. 

Ondernemingen die machines en apparatuur produceren, zijn op zoek naar verpakkingsoplossingen 

die perfect zijn afgestemd op het product. En als daarbij de gezondheid en het welzijn van 

werknemers gegarandeerd worden, is dat een pluspunt! 

Door vooral kisten op maat te maken, speelt NO-NAIL BOXES in op de specifieke wensen van zijn 

klanten en verschilt het van de concurrentie die 80% standaardkisten produceert. Van de 350.000 

vouwkisten die jaarlijks in de werkplaats van NO-NAIL BOXES geproduceerd worden, wordt 95% op 

maat gemaakt.  

 

“We kunnen het ons veroorloven om de afmetingen van onze kisten aan te passen aan de behoeften 
van de klant. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee voor de klant: de kist is beter aangepast 

aan het product, het is niet nodig om overbodige binnenverpakking toe te voegen, de verpakking is 

lichter en neemt minder plaats in. Je wint hiermee ruimte, materiaal, gewicht en geld!”, legt Sales 
Manager, Boris REMY, ons uit. 

SSA bestrijden 

Een multiplex vouwkist van NO-NAIL BOXES is 3 keer lichter 

dan een even grote, traditionele houten kist. Multiplex is een 

licht materiaal, waardoor het makkelijk te hanteren is. 

Bovendien zijn de kisten eenvoudig te monteren, wat 

bijdraagt aan de veiligheid van de gebruikers. 

De verpakkingsoplossingen van NO-NAIL BOXES helpen dus 

effectief spier- en skeletaandoeningen (SSA) te bestrijden. 

Door hoofdzakelijk op maat gemaakte kisten te produceren (95%), kan het bedrijf toegankelijke 

verpakkingen ontwerpen die de dagelijkse goederenbehandeling vergemakkelijken. Zodra het product 

op een pallet is geplaatst, kunt u de kist eenvoudig rondom het product monteren. 



 

 

Al deze specifieke projecten worden mogelijk gemaakt dankzij de 65-jarige expertise van NO-NAIL 

BOXES in de verpakkingssector en zijn ontwerpbureau. Dit ontwerpbureau kan specifieke projecten 

van A tot Z beheren: 3D-modellering van de kisten op basis van de 3D-productfiches van de klant en 

beheer van specificaties leiden naar een verpakkingsoplossing op maat. 

Het Luxemburgse bedrijf NO-NAIL BOXES, gevestigd in Wiltz,  produceert al sinds 1961 vouwkisten uit 

multiplex en staal voor gebruik in de industrie. 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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Spreker 

Boris REMY 

Sales Manager 
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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 


