Pallepakning

Totalleverandør

Pallepakning

Service

I dag pakkes størstedelen af alle varer, der skal distribueres,
på paller af den ene eller anden art, og vi har et stort udvalg
af maskinløsninger og materialer til sikring af gods på paller.

Hos Vangby får I hele pakken inden for emballageløsninger
– Maskiner, Materialer og Service!

Løsninger der hjælper jer
Mulighederne er mange og udgangspunktet er selvfølgelig
jeres behov og ønske!
Lad os sammen lave en gennemgang af jeres pakninger,
så vi kan få et godt billede af og kendskab til jeres pakke
processor.
Med dette som udgangspunkt samt jeres ønsker kommer
vi med forslag.
Løsningerne kan indeholde;
• Maskinløsninger tilpasset behov
• Materialer hertil
• Serviceaftale
…og hvad I ellers har af ønsker

• Vi gør os umage og tager ansvar for de løsninger,
vi leverer.
• Vi har derfor vores eget serviceteam til opsætning,
vedligeholdelse og reparation af jeres maskiner.
• Vores engagerede og kompetente servicehold
kører ud i både Danmark og i Sverige, så I er
garanteret den bedst mulige og mest stabile
pakkeproces.
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Maskiner

Fuldautomatiske maskiner

Semiautomatiske maskiner

Vi leverer fuldautomatiske maskiner til både
strækfolie, strapping og krympeplast
– hvad end der passer jeres behov!

Vi leverer også semiautomatiske maskiner,  
hvor der er behov for det

Materialer

Folier

Palleark og kantlister

Strapping

Dunnage Bags

Vi har et stort udvalg inden for stræk-, strappingog PE-folier, med forskellige egenskaber, kvaliteter,
m/u tryk og meget mere til jeres pakkemaskiner.
Vores PE-folier er blandt andet bekræftet egnet til
fødevarekontakt.

Palleark med antiskrid, Slip-Sheets
og meget mere, samt kantlister
og U-profiler til jeres behov
– med eller uden tryk

Bånd i forskellige farver,
dimensioner, med og uden
tryk mm.

Dunnage Bags og Super Wedges
til pakning i containere

Sammen kan vi finde den rette løsning for jer.

Ydermere kan vi levere tilpassede
materialer, og eventuelt også lager
fører disse, hvis behovet er der.

Hos Vangby vil vi gerne være kendt for noget godt!
Vangby A/S er specialister i emballage og samtidig totalleverandør

•  Vi tilbyder hele pakken inden for emballeringsløsninger indeholdende: Maskiner, Materialer & service!
•  Vi har løsninger, der passer til alle fra de helt små til større virksomheder med stor produktion.
•  Vi har mere end 20 års erfaring inden for området og gør os umage i at give kunden den bedst mulige oplevelse.
•  Ingen kender jeres behov bedre end jer. Kontakt os, og vi finder en løsning sammen!

Vangby A/S
Transportbuen 11
DK-4700 Næstved

Tlf: 55 56 15 15
info@vangby.dk
www.vangby.dk

