Innovativa och kundanpassade
lösningar för förpackningar och emballage
Interwell Industrial Packaging Solutions

Rätt förpackning och smarta
emballagelösningar
minimerar totalkostnaden
Packning och transport av industriprodukter kan
göras kostnadseffektivt med överblick av behov
genom hela processen. Interwell Industrial Packaging
Solutions gör kundanpassade lösningar för förpackningar
och emballage som sänker ditt företags totalkostnader.
Interwell Industrial Packaging Solutions är ett affärsområde inom den internationella Lamiflexkoncernen.

Extremt starkt trots sin låga vikt
Välj Interwellkonceptet om du beaktar:
• Miljöaspekten
• Transportkostnaden
• Emballagets hållbarhet och skydd för dina produkter
• Emballagets vikt, till exempel vid flygtransporter
• Personalens ergonomi
• Leveranstider och leveranssäkerhet
• Tillgången till skräddarsydda lösningar i korta
eller långa serier.

Simuleringar
I samarbete med företaget
A-dev Solid Engineering kan
vi göra avancerade simuleringar
och optimering av hållfastheten
på ert emballage

Vi har ett omfattande kunnande och stor spännvidd gällande materialval och kompletta, innovativa lösningar.
Låt vår kunskap komma dig tillgodo genom en total
kostnadsanalys av företagets situation. De skräddarsydda
lösningar vi arbetar fram är kompletta och kostnadseffektiva. Våra kunder återfinns inom alla branscher från
tillverksindustrin till IT/telekom och läkemedel.
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Röster från våra kunder
Tidigare fick vi många reklamationer
på våra produkter vid export, men
efter att vi bytte till Interwellådan 1995 har vi
inte haft en enda reklamation som är orsakad
av trasigt emballage. Det är mycket värdefullt
för oss eftersom reklamationer blir väldigt
kostsamma när produkterna betingar ett så
högt värde.”
Sten Håll, arbetsledare på Metso Paper i Sundsvall

Vi har använt Interwellådan sedan
början av 1990-talet och vi har aldrig
haft en reklamation på grund av trasigt
emballage. Det är mycket viktigt för oss eftersom vi säljer högt förädlade produkter till
höga värden och det kan snabbt bli stora
summor vid en reklamation. Interwellådan är
enkel att använda, med lös botten och löst
lock. Den tål stapling mycket bra, vilket är
betydelsefullt för oss som hanterar ett tungt
material. Lådan blir aldrig ifrågasatt vad gäller
värmebehandling* och den är återvinningsbar i alla länder. Det är också stora plus för oss.
En del av våra leveranser går via flyg, och då är
den låga vikten ytterligare en positiv aspekt.”
Mats Björkegren, kvalitetschef på Swedev i Munkfors
*värmebehandling avseende insektsbekämpning

Metso Paper i Sundsvall tillverkar maskiner för massalinjer, med
hela världen som marknad. Det innebär även att man har behov
av att snabbt och säkert kunna leverera reservdelar till massaindustrier i 27 olika länder i dagsläget. Som emballage använder
man bland annat Interwell.

Swedev i Munkfors tillverkar rakelstål för tryckindustrin. Det är
kundanpassade tunna stålblad, vanligaste tjockleken är 0,15
mm som precisionsslipas ner till halva tjockleken. De används
för att skrapa bort överflödsfärg i tryckpressar. 97 % av försäljningen går på export till över 70 länder. Rakelstålet levereras i
rullar i plastade kartonger som sedan packas i Interwellådan.
Man packar fyra kartonger i en låda, fyra lager med sex lådor på
varje pall. År 2008 skickade man ut 7 500 Interwellådor.
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Interwell ingår sedan år 2009 i förpackningskoncernen Lamiflex.
Moderbolaget är Lamiflex AB, med huvudkontor i Nyköping. Här
tillverkas också produkten Lamiflex som givit namn åt koncernen.
Det är ett mekaniskt skydd av kompositmaterial, med en kärna av
board, belagd med skyddsfilm eller papper. Gruppen erbjuder
kompletta lösningar i olika material, varav flera är patenterade,
för packning av industriprodukter.
Utvecklingen går mot allt mer kundanpassade, specifika lösningar
där Lamiflex produktutveckling och applikationsingenjörer spelar
en viktig roll. Som kund hos Interwell får du tillgång till hela koncernens kompetens vad gäller materialval och applikationer.
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