ESSBOX System - faktablad
ESSBOX System
•

•

ESSBOX System er en ny smart oppbevaringsløsning for innfestningsprodukter.
Systemet består av en slitesterk koffert og transparente produktbokser i hardplast.
Systemet skal skape orden og system, forenkle og effektivesere håndverkernes arbeid
og redusere svinnet.
  
Systemet, som er patentert, er en unik og fleksibel helhetsløsning
– brukeren kan enkelt fylle kofferten med de produkter han trenger til hver enkelt jobb.

•

ESSBOX System er enkelt å bruke – håndverkeren klikker fast produktboksene
direkte i kofferten  og slipper dermed å helle over produkter i faste rom.

•

ESSBOX System er en innovasjon i byggebransjen og ESSVEs største lansering
noensinne.

Fokusgrupper og høyteknologisk produktutvikling
•

ESSBOX System er resultat av fire års produktutvikling og over 300 intervjuer med
proffkunder, i både Norge og Sverige. Deltakerne var meget positive til ESSBOX
System og mente at det ikke fantes noen liknende produkt på markedet i dag.

•

Unike og smarte funksjoner som fokusgruppene fremhevde:
– brukeren kan selv skreddersy sin egen koffert
– kofferten og boksenes kvalitet og slitestyrke
– brukeren slipper å helle produkter over i noe annet
– boksene kan stables stabilt oppå hverandre
– systemet gjør det enkelt å holde orden og system

For mer informasjon, se

www.essbox.no

Boksene – produktforpakningene

•

Boksene er i gjenvinnbar hardplast og vil på sikt erstatte alle pappforpakninger som
finnes i ESSVES sortiment.

•

De er gjennomsiktige og man kan dermed enkelt se hva som ligger i respektive
boks.

•

Boksene tåler røff behandling og er av meget god kvalitet. Lokket er forseglet, slik
at snø og regn ikke trenger inn. Boksene er testet og bestått IP 44-kravene, som
innebærer at forpakningnee tåler rennende vann fra alle kanter.

•

Lokket kan festes under boksen slik at man alltid vet hvor man har det. Dette gjelder
også når boksene er plassert i kofferten, noe som gir en tydelig oversikt over alle
produkter.  Mønsteret på lokket gjør også mulig å stable boksene oppå hverandre.

•

Boksene kan gjenvinnes og er for eksempel godkjent for oppbevaring av mat.

Etikettene
•

Boksene er ustyrt med tydelige etiketter som angir hva forpakningen inneholder,
bruksområder og teknisk informasjon. Det gjør det enkelt å velge riktig produkter
for håndverkeren.  

•

Produkttekster finnes på 15 språk.

For mer informasjon, se

www.essbox.no

Kofferten
•

Den slitesterke kofferten tåler tøff behandling og står i mot både snø og regn.  

•

Koffertens lokk har en vattert innside av skumplast som former seg etter boksene
og tetter. Det hindrer at innholdet i boksene ikke faller ut, uansett om lokket er på
eller ei.

•

Takket være octagonmønsteret i koffertens bunn sitter boksene på plass selv om
kofferten ikke er fullpakket.

•

En fullpakket koffert kan veie opp til ca 15 kg. For å håndtere den vekten har
kofferten et kraftig og solid håndtak med en robust låsefunksjon.

•

Koffertene kan stables oppå hverandre.

Gjenvinning og miljøtilpasset materiale
•

Boksene kan gjenvinnes og består 100 prosent av plasten polypropen (PP).

•

Boksene er optimert for klimasmart transport. Hver container kan lastes med
15-20 prosent fler forpakninger, noe som innebærer redusert forbruk av drivstoff
og miljøpåvirkning.

Tilbehør
•

ESSVE lanserer også smarte tilbehør til ESSBOX System. Først ut er et praktisk
og stabilt bilstativ samt en octagonmønstret matte der boksene står stødig under
transport.

For mer informasjon, se

www.essbox.no

