Ny emballeringslösning för Swegons komfortmoduler

Swegon i samarbete
med Interwell och
Procurator

Emballage som spar både
tid, pengar och miljö

Nytt embalage för Swegons PARASOL-familj

Ett samarbete som resulterat i en unik slutprodukt
Swegon har i samarbete med Interwell och Procurator utvecklat
en unik lösning för emballering av Swegons komfortmoduler.
I dag används hörnlösningen till hela PARASOL-familjen
förutom våra 1800-modeller samt de frihängande varinater.

Det nya emballaget Sonopost placeras i hörnen efter att man
staplat lådor med komfortmoduler på pallen.
Hörnlösningen med Sonopost är mycket stark och stadig.

Syftet med samarbetet var bl.a att minska användandet av trä vid
emballeringen vid byggandet av trähäckar och därmed minska
träsågning och spikning som orsakar både damm, oväsen och
ökar olycksrisken.

1. Pall
2. Hörnstöd
3. Kantskydd
4. Viklock
5. Plastband
6. Sträckfilm
7. Topplast
8. Bräder
9. PARASOL-kartong

Miljön i fokus
Hörnlösningen som ersätter trähäcken är tillverkad i pressad
wellpapp från 100 procent återvunnet material och ger ett
mycket starkt och stadigt stöd vid emballeringen.
Eftersom vi minimerar användandet av bräder och spik tack
vare hörnlösningen förbättrar vi dels arbetsmiljön för vår
personal men är även mycket uppskattat på byggarbetsplatsen
där man slipper ta tillvara stora mängder med bräder.

Spar tid och pengar
Hörnlösningen spar även tid och pengar.
På Swegons fabrik i Arvika har man kunnat minska ned
emballeringstiden för PARASOL-familjen till hälften tack
vare att man ersatt trähäckarna med den nya hörnlösningen
Sonopost.
Även på bygget spar man tid eftersom avemballeringen nu går
mycket snabbare och man slipper använda kofot för att bryta
bort bräderna från sidorna som tidigare. Man behöver heller
inte gå och leta bland pallar från olika leverantörer för att hitta
pallen från Swegon eftersom loggan på kartongerna tydligt syns
när endast plast täcker pallens sidor.
Den minskade mängden bräder att ta hand om och köra bort är
ännu en tidsbesparing på byggarbetsplatsen.
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Nytt embalage för Swegons PARASOL-familj
Färdig produkt för leverans till kund
Bilder där komfortmoduler packats i kartong och därefter snabbt
placeras på pall och förses med Sonopost, viklock, kantlock och
därefter plastas för leverans ut till kund.
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We make every breath count.

