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Unikke løsninger – tilpasset dit produkt  

Kvalitetsprodukter – kan bruges igen og igen 

Store besparelser på transport 

Partnerskab – at vokse sammen

99,8% leveringssikkerhed 



Boxing unique demands

Granby Pack 

Granby Pack er en familieejet, dansk virksomhed, der nu på
3. generation udvikler unikke emballageløsninger til hele
Europa. 
Hos Granby Pack er vi ikke bare leverandører
af transportsikre, pladsbesparende og 
konkurrencedygtige løsninger til transport-
emballering. Vores mange års erfaring og
vores innovative tilgang til markedet, gør os
til en kompetent sparrings- og forretnings-
partner for dig og din virksomhed. 
Med udgangspunkt i Granby Pack’s særlige
kompetencer gennemgår vi i fællesskab en
udviklingsproces, hvor resultatet bliver 
en unik løsning – skræddersyet til netop 
dit produkt og til dine behov for emballering
og sikring. En proces vi har valgt at kalde
boxing unique demands.

Denne folder giver dig et hurtigt overblik over Granby Packs
kernekompetencer, og de mange fordele du får, når du
anvender os som totalleverandør. 
Vi mener en god transportløsning skal 
kombinere høj kvalitet og sikkerhed med 

en fornuftig totaløkonomi. Derfor er vores
transportkasser fremstillet af materialer, der
både er lette og meget modstandsdygtige
overfor de mange voldsomme påvirkninger,
de udsættes for under transporten. Samtidig
betyder kassernes unikke design, at de kan
anvendes igen og igen, og kun optager et
minimum af lagerplads, når de er tomme.
Derfor vil en totalløsning fra Granby Pack
oftest have en positiv indvirkning på dit 
samlede transportbudget. 

Unikke løsninger – tilpasset dit produkt  

Kvalitetsprodukter – kan bruges igen og igen 

Store besparelser på transport 

Partnerskab – at vokse sammen

99,8% leveringssikkerhed 

Granby Pack – en dynamisk, danskejet virksomhed i
konstant udvikling



Fylder kun 1/10 på lageret

Kan opbevares på montagestedet

Lager

Lager

Konventionelle trækasser
optager meget lagerplads

50 sammenklappede Granby-
kasser fylder det samme som 
5 konventionelle trækasser



Håndtering

Kort montagetid (1-2 min.)

Større sikkerhed, ingen skarpe kanter

Færre tunge løft

Granby-kasserne minimerer risikoen for
arbejdsskader

Alle Granby-kasser kan håndteres af én
person Håndtering



Transport

Sikrer mod transportskader

Vejer mindre

Rummer mere

Minimerer transportomkostningerne
Kasserne er testet under ekstreme forhold 

Kan sikres mod 
alle forhold

Undgå skuffelsen ved bekadiget gods Transport



Transport

Spar plads og penge:

Spar ca. 10% på volumen
Spar ca. 50% på egenvægt

–10%•
•

Spar plads! Granby-Kassen fylder 10% mindre – men rummer det samme



Individuelle løsninger

Unikke løsninger til unikke produkter

Specialtilpassede kasser

Boxingroom

Granby kan imødekomme alle specialkrav til både polstring og konstruktion af kassen 

Hos Granby er det dit produkt, der afgør hvilken løsning der skal anvendes
og ikke omvendt

Individuelle løsninger



Kvalitet

Kvalitet

Russisk birk

Stor brudstyrke

Kasserne kan bruges igen, igen og igen...

Miljøvenlige materialer
– krydsfiner og træ

Varmebehandlede, godkendte kasser



Kommunikation

Dit eget logo eller
brugsanvisning på kassen

Høj signalværdi

DB-HT mærket. (ISPM nr. 15)

Kommunikation



Granby distribution 

Think Global – Act Local

Nationalt og internationalt netværk

Granby distribution 



Granby distribution 

Et stærkt Granby-netværk sikrer hurtig
levering i hele Europa

Granby
distribution 



Granby Pack – du får:

Unikke løsninger
– tilpasset dit produkt  

Kvalitetsprodukter
– kan bruges igen og igen

Store besparelser på transport 

Partnerskab – at vokse sammen

99,8% leveringssikkerhed 

Dine produkter fortjener en unik
emballageløsning
Der er mange gode grunde til at vælge Granby Pack. 
Der er mange gode grunde til at vælge
Granby Pack. Vi håber, denne brochure har
givet dig lyst til at høre mere om, hvad vi 
kan tilbyde netop din virksomhed. For dine
produkter er unikke, og derfor fortjener 
de også en helt unik emballageløsning. 
Så kontakt os, og giv os en chance for at leve
op til vores motto: boxing unique demands

Boxing unique
demands


