
 

 

 

 

 

 

 
 

NO-NAIL BOXES werkt voor Defensie 

Wiltz, 04 November 2019. 

Gevaarlijke producten inpakken in vouwkisten van multiplex? Dat is een oplossing die door NO-NAIL 

BOXES geboden wordt. Het bedrijf produceert vouwkisten van multiplex en staal. Al meer dan 55 

jaar zet NO-NAIL BOXES zijn expertise in ten gunste van industrie Defensie en Veiligheid. Een sector 

waar discipline, discretie en vertrouwelijkheid onmisbaar zijn. 

Ongeacht het product dat wordt ingepakt (gevaarlijk 

materiaal, materiaal met hoge toegevoegde waarde, etc.), 

verdiept NO-NAIL BOXES zich in elk project en biedt het 

verpakkingen op maat aan, geschikt voor het product van zijn 

klanten. 

Kisten in legerkleuren 

NO-NAIL BOXES biedt de sector Defensie en Veiligheid 

speciaal diverse mogelijkheden aan voor personalisering, 

waaronder een uitgebreid aanbod kleuren: RAL + RAL NAVO 

6014 - 6031 + infrarood verf (PIR). Het is ook mogelijk om de 

vouwkisten te personaliseren met de opdruk van logo’s, 
pictogrammen, seriële markeringen, etc. 

Discretie gegarandeerd 

NO-NAIL BOXES, met ISO 9001 en 14001 certificaat, beschikt over diverse certificeringen in de sector 

Defensie en Veiligheid. In een sector waar discretie en vertrouwelijkheid centraal staan, beperkt het 

bedrijf de openbaarmaking van informatie tot personen die een wettelijke bevoegdheid hebben om 

er kennis van te nemen in het belang van de productontwikkeling. Het bedrijf heeft in de strijd tegen 

cyberaanvallen maatregelen genomen op het gebied van cyberbeveiliging om te garanderen dat de 

veiligheid van informatie en de gegevensbescherming worden gewaarborgd.  

Producten goedgekeurd door een erkend instituut 

Om te voldoen aan de eisen vanuit de sector Defensie en Veiligheid biedt NO-NAIL BOXES ook een 

gamma  goedgekeurde kisten aan voor het transport van goederen en gevaarlijke producten.  

Er zijn meer dan 50 4DV modellen (kisten van multiplex hout) beschikbaar, sommige met een inhoud 

tot 400 kg voor gevaarlijk materiaal. Deze kisten zijn conform de van kracht zijnde reglementen: ADR 

voor de weg, IATA voor de lucht en IMDG voor de zee. 



 

 

Ons bedrijf beschikt over een eigen onderzoeksbureau, dat alle goedkeuringsprojecten voor zijn 

rekening neemt: onderzoek, kostprijsberekening, uitvoering van prototypes en definiëring van 

aanleidingen voor de realisatie van valtests, etc. NO-NAIL BOXES is uitgerust met een valteststation 

om kisten bedoeld voor transport van gereglementeerd materiaal te testen. Deze tests worden 

uitgevoerd door erkende instituten: BVI, BVT LNE en BAM. 

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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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 


