
 

 

 

No-Nail Boxes viert 60e verjaardag 

Houtnieuws 

 – Redactie Het Houtblad – 28 oktober 2021 

Het Luxemburgse bedrijf No-Nail Boxes, gevestigd in Wiltz, produceert al sinds 1961 

vouwkisten uit multiplex en staal voor de industrie. Dit betekent dat het bedrijf dit jaar 

zestig jaar bestaat en dat wordt gevierd. Onder andere door iedereen die heeft bijgedragen 

aan het succes van de ondernemen, bij het jubileum te betrekken. De vouwkist zelf heeft in 

hetzelfde jaar de respectabele leeftijd van honderd jaar bereikt. 

Deze dubbele verjaardag was voor het bedrijf een gelegenheid om terug te blikken op de 

reis van de onderneming. Daarbij wilde No-Nail Boxes hulde brengen aan degenen die aan 

dit collectieve avontuur hebben bijgedragen en nog zullen bijdragen. 

Boek 

Deze gedachte is vertaald naar een boek dat een vijftigtal bladzijden telt en de weg van het 

bedrijf schetst vanaf zijn ontstaan tot heden. Verschillende hoofdstukken nemen de lezer 

mee door de evolutie van de producten, de uitbreiding van het programma, de 

bedrijfstakken, het werk in het bedrijf, enz. Ter gelegenheid van het jubileum is tevens een 

nieuwe bedrijfsvideo gepubliceerd. 

De vouwkist 

Bij No-Nail Boxes verlaten jaarlijks zo’n 450.000 multiplex vouwkisten de productielijnen. 

95% hiervan is op maat gemaakt. Daarbij beschikt het bedrijf over de certificaten ISO 9001 
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en 14001, 27001, AEO, PEFC, RSE, SuperDrecksKëscht fir Betriber en Gesond mat System. 

Het bedrijf is lid van de ALIPA groep, de Luxemburgse specialist in hijsmateriaal en 

industriële verpakkingen, die in totaal ongeveer 150 werknemers telt. 

Het idee van de kist zelf werd honderd jaar geleden gelanceerd door een Wit-Russische 

ingenieur genaamd Kamperov uit Australië. Kamperov had er toen geen idee van dat hij 

een revolutie op de verpakkingsmarkt zou teweegbrengen. Dit met een product dat tegelijk 

ruimtebesparend, licht en draagbaar was. Hij kon ook niet vermoeden dat zijn idee later 

zou worden gepatenteerd en gebruikt voor vervoer over de hele wereld. 

Groei 

Het bedrijf is op dit moment in handen van Michèle Detaille. Deze managing director nam 

in 1996 samen met haar partner het familiebedrijf over. In die tijd was het gevestigd in 

Ettelbruck; vanaf 1972 in de buitenwijk Warken en ten slotte, sinds 2006, in Wiltz. Sinds de 

overname is het bedrijf gestaag gegroeid. Het aantal werknemers is bijna verviervoudigd 

(21 in 1996 tegen 77 in 2021), terwijl de omzet bijna vervijfvoudigd is, van 2,352 miljoen 

euro in 1996 tot 10,678 miljoen euro in 2020. 
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