- Complete Packaging Solutions

Fleksible og miljøvenlige Transportkasser
Vores transportkasser, i træ og krydsfinér, kan leveres
i standardstørrelser eller efter mål. Kasserne kan leveres i fleksible konstruktioner, hvilket giver mulighed
for pakning fra sider eller fra top. GranbyBox samles
hurtigt og nemt på 1-2 minutter.
Kasserne er varmebehandlede og godkendt til eksport.
Det gennemtænkte lette og stærke design medfører
nul skarpe kanter, stor sikkerhed, stor brud- og stabelstyrke og giver en unik beskyttelse af produktet.

Kasser efter behov med indbyggede hylder og
opbevaringsmoduler.

CLIPS BOX kan bruges overalt:

returemballage i lukkede transportsystemer
opbevaring og forsendelse af udstillingsgods
i alle situationer, hvor siderne skal kunne
aftages individuelt.

Møbelcontainer til professionelle
flyttefolk. Solid konstruktion der giver
høj stabelstyrke. Perfekt kasse til
f.eks. møbelopbevaring.

Arkiv Box er ideel til opbevaring af
ringbind (140 standardringbind) Clips
box systemet giver nem og hurtig adgang til arkivkassen.

Clips Box kan leveres efter mål. Clipssystemet giver let og hurtig adgang til
kassen. Bruges til mange formål.

XF box giver mulighed for store
dimensioner.

Med tremmekasser opnår man en
letvægt transportemballage. velegnet til mange formål.

Granby Box er hurtig at samle.
Sparer pakke- og håndteringomkostninger. Leveres som komplet kasse
med palle, svøb og låg.

Emballageprodukter med indbygget sikkerhed
Vi leverer komplet emballeringsudstyr, som sikrer, at dit
produkt ikke bliver behandlet forkert under transporten, og
som afslører, hvis det alligevel har været tilfældet. Det bliver
transportøren, der står med bevisbyrden, og ikke dig.

Derudover har vi en række fugt og stød absorberende
emballageprodukter, som sammen med den unikke indretning af transportkassen medvirker til optimal sikkerhed og
beskyttelse under transporten.
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Tiltwatch

Overvåger produkter der SKAL transporteres opretstående. Viser hvis produktet tiltes.
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Shockwatch

” VÆR FOSIGTIG” - Overvåger om produktet udsættes for stød og rystelser under transport.
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WarmMark

Giver mulighed for overvågning af varmepåvirkninger. Andre typer varmeovervågninger er
tilgængelige.
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ColdMark

Overvågning af kuldepåvirkning.

6
7

5

Shocklog

Elektronisk stød, fugt og temperaturovervågning.
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Tørremiddel

Absorberer alt unødig fugt. Kan leveres i flere
varianter.
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Fugtindikator-vindue

Viser fugtniveauet i emballagen. Velegnet til alufolie.
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Barrierefolie

Giver fuld beskyttelse mod fugt, støv og lys.
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Tørretønde

Perfekt emballage til opbevaring af tørremiddel.
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Bølgepapemballager

Kan leveres i forskellige kvaliteter. Med og
uden tryk.
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Inkapaller

Pallen der er let og “ingenting” fylder på lageret.
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Pallerammer

Perfekt supplement for paller til intern transport.
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Europaller
Engangspaller
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Helstøbt transportløsning
Granby Foam er vores garanti for, at dit produkt får
unik opmærksomhed og maksimal beskyttelse under
transporten.
Med Granby Foam analyserer vi emballeringen af dit
produkt indefra og ud og skaber en stødabsorberende og
beskyttende skumpolstring, der er optimalt tilpasset netop
dit produkt. Granby Foam er en total emballeringsløsning

til alle slags transportkasser fra papkasser til Granby Box.
Kunden, der modtager dit produkt, vil opleve kvalitet allerede ved udpakningen, hvor det solide og 100% tilpassede Granby Foam fortæller historien om, at der bliver
taget professionelt hånd om produktet hele vejen fra
produktion til levering. Granby Foam er ganske enkelt en
helstøbt transportløsning.
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Polstring

Produkttilpasset udstanset polstring.
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Teknisk udstyr

Plastkuffert med polstring. Perfekt beskyttelse af teknisk udstyr.
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Råmaterialer

Skumplader. Leveres i standardstørrelser
eller efter ønske.
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Special expand

Udstanset polstring med ”harmonika” effekt.
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Special opgaver

Unikke løsninger til unikke produkter.
Optimal beskyttelse.
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Antistatisk

”Æggebakkeskum” , perfekt til lette
produkter, f.eks. printplader.

Se mere på www.granbypack.dk

One Stop Shop
Granby Pack fører alle de emballageprodukter, du
skal bruge, når du skal foretage en sikker og økonomisk transport af dine produkter.
Bare ring til os, så finder vi præcis det, der skal til, for
at dine produkter kommer sikkert frem. Se et udvalg af
vores emballagetilbehør inde i denne folder.

Bestil på telefon: 54 41 84 00 eller fax: 54 41 84 10
Se mere på: www.granbypack.dk

Granby Pack er:
Unikke løsninger – tilpasset dit produkt
Kvalitetsprodukter – kan bruges igen og igen
Store besparelser på transport
Partnerskab – “at vokse sammen”
99,8% leveringssikkerhed

Standardemballage
Hos Granby Pack er vi ikke bare leverandører af transportsikre, pladsbesparende og konkurrencedygtige løsninger
til transportemballering. Vores mange års erfaring og
vores innovative tilgang til markedet, gør os til en
kompetent sparrings- og forretningspartner 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.

Boxing room – Kernen i vores service

Granby Pack A/S
Holmen 5 DK-4800 Nykøbing F
Phone: +45 5441 8400 Fax: +45 5441 8410

www.granbypack.dk

I vores boxing room får dit unikke produkt unik opmærksomhed, når vores kreative konstruktører tænker emballeringen
indefra og ud. De analyserer dit produkt ned til mindste detalje og designer derefter kassens konstruktion, så den yder
en 100% sikker beskyttelse under transporten.
Bedre kan det ikke gøres!

info@granbypack.dk

