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ESSBOX System – faktablad
ESSBOX System
• ESSBOX System är en ny smart förvaringslösning för infästningsprodukter. Systemet
består av en slitstark väska och transparenta produktförpackningar i hårdplast. Det är
framtaget för att skapa ordning och reda, förenkla och effektivisera hantverkarens arbete
samt minska spillet.
• Systemet, som både är patenterat och mönsterskyddat, är en unik och
flexibel helhetslösning
– användaren kan lätt fylla väskan med de produkter som behövs för varje specifikt jobb.
• ESSBOX System är enkelt att använda – hantverkaren klickar fast
produktförpackningarna direkt i väskan och slipper hälla över produkter i fasta fack.
• ESSBOX System är en innovation i byggbranschen och ESSVE:s största lansering
någonsin.

Fokusgrupper och högteknologisk produktutveckling
• ESSBOX System är resultatet av fyra års produktutveckling och över 300 intervjuer
med proffsbyggare, i både Sverige och Norge. Deltagarna var mycket positiva till ESSBOX
System och menade att det inte finns någon likande produkt på marknaden i dag.
• Unika och smarta funktioner som lyftes fram var att:
– användaren kan själv skräddarsy sin väska
– väskans och boxarnas slitstarkhet
– användaren slipper hälla över produkter i olika fasta fack
– boxarna staplas stabilt på varandra
– systemet gör det enkelt att hålla ordning och ha koll på grejerna

Läs mer på essbox.se
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Boxarna – produktförpackningarna
• Boxarna är i återvinningsbar hårdplast och kommer på sikt att användas som
förpackningar till hela ESSVE:s infästningssortiment.
• De är transparenta så att man lätt kan se vilken produkt som ligger i respektive
förpackning.
• Boxarna tål tuffa tag och är slagtåliga. Locket är återförslutningsbart, vilket hindrar
regn och snö att tränga in. Boxen är testad och klarar IP44-kraven, vilket innebär att
förpackningen tål strilande vatten från alla vinklar.
• Locket kan även fästas under boxen så att användaren alltid vet var det är. Det gäller
även när boxarna är packade i väskan, vilket ger en tydlig överblick över alla produkter.
Det smarta locket gör det också möjligt att stapla boxarna på varandra.
• Boxarna går att återanvända och är till exempel godkända för förvaring
av livsmedel.

Etiketterna
• Boxarna är försedda med tydliga etiketter som anger vad förpackningen innehåller,
användningsområden och teknisk information. Det gör det enkelt att plocka ihop rätt
produkter för varje jobb och hjälper hantverkaren att välja rätt produkt.
• Produkttexten på etiketterna finns på 15 språk.

Läs mer på essbox.se
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Väskan
• Den slitstarka väskan tål ovarsam hantering och står emot såväl regn som snö.
• Väskans lock har en vadderad insida av skumplast som formar sig efter boxarna och
sluter tätt. Det förhindrar innehållet att åka ur förpackningarna, oavsett om locket på
boxarna är förslutet eller ej.
• Tack vare oktagonmönstret i väskans botten, sitter boxarna på plats även om väskan inte
är fullpackad.
• En fullpackad väska kan väga upp till 15 kilo. För att klara av den vikten har väskan ett
kraftigt och tåligt handtag samt en robust låsfunktion.
• Väskorna är stapelbara.

Återvinning och miljöanpassat material
• Boxarna är återvinningsbara och består till 100 procent av plasten polypropen (PP).
• Boxarna är optimerade för klimatsmart transport. Varje container kan lastas med 15–20
procent fler förpackningar, vilket innebär en minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

Tillbehör
• ESSVE lanserar också smarta tillbehör till ESSBOX System. Först ut är ett praktiskt
och stabilt rack för bilen samt en oktagonmönstrad matta där boxarna står stadigt under
transport.

Läs mer på essbox.se

