
Vi kan
emballage.
För din produkt och industrin.
     Oberoende av materialval.

  En bra lösning

    är inte självklar, 

  men den optimala

         skapar magi.

 Miljö •  Material •  Logistik •  Lageryta
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 Analys •  Utveckling •  Utvärdering •  Resultat

Så här arbetar vi. 

Vår kompetens finns hos våra medarbetare.  
Vi säljer inte bara plast och papp, utan också 
förtroende, kunskap och trygghet. Därför väljer
vi att ge dig som kund, en personlig förpack-
ningskonsult för att hitta de rätta lösningarna för 
ditt företag.
Vi analyserar och testar tills vi hittar den perfek-
ta emballeringen som ger hållbart resultat för 
produkten, miljön, lagerytan och logistiken. Alltså 
spelar det stor roll vilket material som väljs.

• För just din produkt & produktion.

• Med ditt företags förutsättningar.

• Kontakta oss gärna för en 
   konsultation: Tel. 0383 - 599 00
                            t-emballage.se 
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Optimera

Lutningstest
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Analys

Utveckling

Utvärdering

Resultat

Produktförpackning – Nytta och budbärare 
Industriemballage – Vi följer hela produktionskedjan. Ett exempel är vår konsultation Sträckfilm

Folder A4_industri_2015.indd   3 2015-10-09   11:18:47



Oberoende av materialval
Ställs frågan om förpackningslösning till en 
welleverantör vill denne leverera en wellösning. 
Frågar du oss överväger vi olika alternativ och 
material. Vi scannar ständigt marknaden efter 
nya lösningar och har idag ett nätverk bestå- 
ende av ca 180 leverantörer runt om i världen.

Produktskydd
Vi hjälper dig att ta fram den optimala lösning-
en för skydd av din produkt. Med hörn- och 
kantskydd i rätt material och utförande kan 
produkterna skyddas hela vägen.

Godssäkring
Vi är riktigt, riktigt bra på streckfilm och övrig 
godssäkring. När dina produkter är klara för 
pallen har vi alla tillbehör du behöver. 

Förslutning och verktyg
Du ska helt enkelt kunna fästa ordentligt utan 
att behöva oroa dig för morgondagen.

Optimering av arbetsflöde
I vår roll som rådgivare arbetar vi mycket med 
att utveckla helt kundunika lösningar för Era 
produkter och Er logistik.

 Emballage

t-emballage.se

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda. Telefon 0383-599 00. Fax 0383-146 64.

För mer information - Läs mer på vår hemsida

Tork och hygien
Vi erbjuder ett brett sortiment av tork- och hy-
gienartiklar - förbrukningsmaterial som vi kan 
leverera samtidigt med de övriga produkterna 
du köper från oss.

Etikett och märkning
Vi följer våra kunders unika behov om vad som 
krävs inom märkning och etikettering.

Packmaskiner
Vi har flertalet packmaskiner för att förenkla er 
arbetsvardag.

Eget tryck
De flesta produkter vi erbjuder våra kunder är 
unika. Vi måttanpassar och ser till att pro-
dukterna blir en del av din marknadsföring. 
Förpackningsdesign och tryck är några av våra 
starka sidor. En bra förpackning marknadsför 
sin produkt eller bär viktig information. 
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