
Nefab - den globala partnern för 
kompletta förpackningslösningar
Nefab möter kundens förväntningar genom att erbjuda kundanpassade kompletta 
förpackningslösningar som minskar totalkostnad och miljöbelastning. 



Nefab  – DEN GLOBALA PARTNERN FÖR KOMPLETTA FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Totalkostnadsanalys 

Nefab jobbar ständigt utifrån ett 

 totalkostnadsperspektiv, där kundens 

totala kostnad för förpackningslogis-

tik står i centrum. Med hjälp av en 

metod som vi kallar för ”Pack Audit” 

studeras kundens logistikflöden i de-

talj för att kunna identifiera potentiella 

kostnads besparingar. 

förpackningsdesign

Nefab designar kompletta förpack-

ningslösningar baserat på kundens 

behov gällande image, produktskydd, 

hantering, lagring, transport och 

miljö.

Rådgivning
Nefabs nätverk av förpacknings- och logistikingenjörer runt om 

i världen ger våra kunder tillgång till global kompetens. 
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Produkter

• Envägsförpackningar
• Returförpackningar
• Innerförpackningar
• Tillbehör
• Packningsautomatisering

Tjänster

• VMI
• Anskaffning
• Förpackningspool
• Packning

Leverantör
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Produktion

Distribution

Kund

Rådgivning

• Förpackningsdesign
• Kostnadsreduktion

Det finns många förpacknings företag i 
världen, men få som kan matcha Nefabs 
förmåga att till handahålla kostnadseffekti-
va lösningar globalt. Med etablerade orga-
nisationer i Nord- och Syd amerika, europa 
och asien kan Nefab tillfredställa kunders 
för packningsbehov i över 35 länder.

Med konceptet CPS  (Complete Packaging 
 Solutions) tillhanda håller Nefab kvalifice-
rad  råd givning, ett brett utbud av för-
packningar samt förpackningsrelaterade 
tjänster. 

Nefab erbjuder många typer av 

Kompletta förpackningslösningar
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Produkter
Nefab har ett brett utbud av förpackningslösningar 

för transport, materialhantering och förvaring. 

Våra ingenjörer arbetar nära kunden och fattar beslut om 

material utifrån en analys av produkten som ska förpackas 

samt tillhörande logistikflöden.

Innerförpackningar 
Innerförpackningar ger produkter extra 

skydd under transport och lagring. 

Nefab erbjuder bland annat dämpande 

 material som reducerar stötar och vibra-

tioner, fixering som separerar  produkter 

och håller dem på plats, korrosionsskyd-

dande påsar samt torkmedel. 

envägsförpackningar 
Nefab erbjuder många typer av yttre en-

vägsförpackningar, allt från well- och ply-

woodlådor till pallar av plast eller plywood. 

Våra plywoodlådor  kundanpassas efter 

behov och kan även certifieras för farligt 

gods transporter. 

Returförpackningar 
Returförpackningar är ofta ett mycket 

kostnadseffektivt alternativ då gods-

flödet är omfattande och antalet 

 distributionspunkter få. Nefab 

erbjuder returlösningar i plast, stål, well och 

plywood. 

Långvarigt produktskydd

Nefab erbjuder ett komplett 

sortiment av lådor och väskor som 

designas för att skydda produkter 

under transport, förvaring och 

hantering. Vi erbjuder standard-

storlekar samt lösningar som är helt kun-

danpassade både vad gäller mått, material, 

inredning, färg, tryck och 

komponenter såsom handtag och lås. 

Tillbehör

Som komplett förpackningsleverantör 

tillhandahåller Nefab också till behör och 

maskiner till förpacknings processen. 

Några av de produkter som vi erbjuder 

är: sträckfilm,   stöt-, tilt- och fuktindikatorer 

samt maskiner för förslutning och försegling. 

Tjänster
Nefab har en mängd tjänster som hjälper kunder med logis-

tikupplägg som minskar administration och  andelen bundet 

kapital. Några av de tjänster som  erbjuds är:

Leverantörsstyrt lager (VMI)

anskaffning/sourcing

Pooltjänster

Som ett alternativ till att köpa in returförpackningar erbjuder Nefab 

pooltjänster där förpackningar och logistikhantering kan hyras till 

dygnsavgift. Vi driver både standardiserade och kundanpassade 

emballagepooler. 

VMI

Kund

VfC
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Korta ledtider och en ständigt 

förändrande marknadssitua-

tion kräver flexibla logistiklös-

ningar där rörliga kostnader 

är att föredra framför fasta. 

 Nefabs svar på detta krav är 

en VMI-tjänst där Nefab tar 

ansvaret för att  anskaffa samt 

tillhandahålla förpackningar 

 ”just-in-time”. 

Kompetens
Inköpskraft

Kund

Leverantörer

Nefab fungerar 

som en länk mellan 

förpackningsprodu-

centerna och kunden 

och kan genom stark 

inköpskraft och ett 

internationellt nätverk 

leverera rätt lösning till 

en lägre totalkostnad. 

Kunden kan på så 

sätt fokusera på sin 

kärnverksamhet.

Slutanvändare 
Sluttillverkare

Underleverantör
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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.


