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Plywoodförpackningar
Nefab RePak är ett kraftigt retursystem som är lätt att hantera 

och hållbart att använda. Nefab RePak tillverkas av plywood 

och stålprofiler och kan fås med 4 eller 6 gångjärn.  Produkten 

är också hopfällbar vilket ger möjlighet att optimera utrymmen 

både vid lagring och returfrakt. Nefab RePak finns i standard-

storlekar såväl som kundanpassade lösningar, allt beroende 

på vad förpackningen ska användas till. Exempelvis går Nefab 

RePak att få i skräddarsydda storlekar med olika låsanordnin-

gar och funktioner, såsom nerfällbar lucka,  hyllplan, handtag 

med mera som underlättar hanteringen av förpackningen och 

godset.

Nefab erbjuder många typer av 

Returförpackningar 
Allt från plywoodlådor till stållösningar.
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Returförpackningar är ofta ett mycket bra alternativ då godsfödet är relativt omfattande och det finns ett 
begränsat antal distributionspunkter. en tumregel är att förpackningarna bör fullborda minst fyra cykler per år 
för att vara lönsammare än engångsförpackningar. Självklart bistår vi med en analys där det tydligt framgår 
om returförpackningar är en bättre lösning än envägsförpackningar. Vid rätt förutsättningar kan ett returför-
packningssystem ge betydande  kostnadsbesparingar jämfört med envägsförpackningar.
När det gäller val av material till returförpackning finns ett flertal faktorer som spelar in. Då Nefab har mer än 
35 års  erfarenhet av tillverkning av returförpackningar kan man hitta Nefablådor världen över anpassade för 
allt från  grönsaker till känslig elektronisk utrustning. Kontakta oss så ser vi över din förpackningslogistik.

Stålrack och containrar
Kunder som använder returförpackningar har ofta tuffa krav

på lång hållbarhet. Under dessa förutsättningar är stålbaserade

returlösningar ofta en lämplig lösning. Hopfällbara retursystem

i stål är en uppskattad förpackning som kan skräddarsys för att 

uppfylla kundens speciella behov.

Nefab erbjuder och designar flerfunktionella nätcontainrar såväl 

som kundanpassade stålrack och containrar för bättre hanter-

ing i distributionskedjan.

Inom fordonsindustrin är det väldigt vanligt med stållösningar 

och Nefab kan tack vare god branschkunskap hjälpa dig ta 

fram en lösning som uppfyller dina behov.
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Plastförpackningssystem
Nefab erbjuder ett brett utbud av förpackningssystem i plast, 

allt från vikbara standardcontainrar och backar till kundanpas-

sade lösningar i form av t.ex. formsprutade eller vakuumfor-

made lådor. Dessa lösningar är användarvänliga och mycket 

stabila i förhållande till sin vikt. Plastlösningar är lätta att rengöra 

och den släta insidan förhindrar att smuts fastnar. 

Några av de olika plastmaterial som används är polypropylen 

(PP), polyetylen (PE) och ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) 

i olika densiteter. Eftersom plastförpackningar har låg vikt och 

är lätta att hålla rena används de för många olika typer av ap-

plikationer. Även den här typen av returförpackningar är vanliga 

inom fordonsindustrin. 

Nefab erbjuder många olika storlekar och kan därför tillgodose 

de flesta marknaders behov, men vi tar också fram kund

anpassade lösningar som förbättrar logistikflöden och minskar 

totalkostnader.

Pallkragar
Kragsystem i trä (Nefab LogPak) är en väletablerad förpack-

ningslösning som används över hela världen. Kragarna kan 

kundanpassas vid behov och finns med 4 eller 6 galvaniserade 

stålgångjärn.  

Det flexibla kragsystemet har alla fördelar som finns hos mod-

erna retursystem. Det är ett standardiserat sätt att transportera 

gods och skadade kragar eller lock kan lätt ersättas. Invester-

ingskostnaden är jämförelsevis låg och normalt håller förpack-

ningen i mer än 10 år. Dessutom är kragarna hopfällbara och 

har en stark konstruktion.

Nefabs träbaserade förpackningar uppfyller även de fytosanitära 

krav som IPPC ställer och kan därför skeppas världen över.

Returpallar
Returpallar används i stor utsträckning världen över. Nefab 

erbjuder ett brett sortiment i olika material såsom plast, stål, 

plywood och trä. De olika alternativen kan med sina respektive 

egenskaper tillgodose alla behov av lastbärare.

De material som NEFAB erbjuder är;

- Stål

- Plywood

- Trä

- Plast

För mer information om vilket material som passar just din 

 verksamhet kontaka Nefab.
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Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar

Var du än befinner dig, vad du än tillverkar och var produkten än ska, tillverkar Nefab smarta 
förpackningslösningar som skyddar dina produkter hela vägen till slutmålet. Nefab - den globala partnern 

för kompletta förpackningslösningar.


