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103 miljoner ligger och skräpar
– ESSBOX System minskar spillet för hantverkarna
Spillet av infästningsmaterial uppgår till 103 miljoner kronor per år, enligt en nyligen
genomförd undersökning. För att komma åt problemet har ESSVE tagit fram ESSBOX
System – en förvaringslösning som gör det enkelt för hantverkarna att ha ordning
på sina produkter. Användaren får en bra överblick av materialet i väskan och kan
anpassa innehållet efter arbetet som ska utföras.
Sju av tio hantverkare har svårt att ha ordning på sitt infästningsmaterial. Det visar en ny
undersökning som ESSVE genomfört bland 160 hantverkare i Sverige. Undersökningen
visar också att detta leder till onödigt spill. Så många som 54 procent använder inte alla
produkter som de köper, vilket motsvarar spill av ett värde på 103 miljoner kronor per år.
Nu lanserar ESSVE förvaringslösningen ESSBOX System. Systemet är utformat för att göra
det enkelt för hantverkarna att hålla ordning på sitt infästningsmaterial. Förvaringslösningen
består av en slitstark väska och produktförpackningar i hårdplast.
– Tack vare hållbara förpackningar och mer ordning och reda är vår förhoppning att
ESSBOX System kommer att minska spillet med 30 procent. Till skillnad från andra
förvaringsväskor kan användaren anpassa väskans innehåll efter vilka produkter
som behövs till varje specifikt arbetsmoment. Hantverkaren klickar bara i
förpackningarna direkt i väskan och behöver inte krångla med att hälla över
produkterna i fasta fack, säger Magnus Nilsson, produktområdeschef på
ESSVE och en av hjärnorna bakom ESSBOX System.
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De återvinningsbara plastförpackningarna är transparenta så att det ska vara lätt att se
vilken produkt som ligger i respektive förpackning. Tack vare det patenterade oktagonmönstret på locket, kan boxarna staplas på varandra. Locket kan även fästas under boxen
så att användaren alltid vet var det är.
Många i branschen saknar en smart förvaringslösning vilket bekräftas i undersökningen.
Hela 88 procent säger att de måste avbryta sitt arbete för att handla nya eller hämta rätt
infästningsprodukter och 73 procent har problem med att få med sig sina infästningsprodukter till arbetsplatsen.

Testat och uppskattat av hantverkarna själva
En hantverkare som har testat ESSBOX System är snickaren Göran Klinga, som driver
Klingas Byggtjänst.
– Tidigare plockade jag med mig grejerna i en korg. Då blev det mycket spring till bilen
eftersom jag ibland glömde eller inte fick med mig allt. Det är mer ordning och reda nu
och att jag sparar tid är något både jag och kunderna vinner på. Tidigare hade produkterna
också en tendens att hamna på fel ställe, vilket ledde till att jag ofta köpte dubbel
uppsättning. Med ESSBOX System har jag en bra överblick över vad som finns i väskan,
säger han.
Göran Klinga får medhåll från elektrikern Thomas Mårtensson, som driver Mårtenssons El AB.
– När man har allt samlat på ett och samma ställe är det smidigare att jobba och lättare
att ha koll på produkterna. Annars är det lätt att det försvinner förpackningar, säger han.
Något som också uppskattats av ESSBOX Systems testpiloter är väskan och förpackningarnas
hållbarhet. De nya plastförpackningarna tål tuff hantering och väskan har en robust
konstruktion och som klarar både smällar och stötar. Både förpackningarna och väskan står
emot regn och klarar minusgrader.
– ESSBOX System är resultatet av fyra års produktutveckling. Vi har lagt ner mycket tid
på att hitta en lösning som minskar spillet och effektiviserar hantverkarnas vardag. Den
positiva responsen från testanvändarna är ett kvitto på att vi har satsat rätt, säger
Magnus Nilsson på ESSVE.
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Om ESSVE:
ESSVE har funnits sedan 1970 och är marknadsledande i Norden på infästningslösningar till byggoch verkstadsindustrin. Produkterna sträcker sig från små skruvar till kraftiga infästningar för
dammkonstruktioner. Företaget erbjuder även bygg- och industribranschen tillförlitliga verktyg för
trä- och metallarbete. ESSVE har 225 medarbetare och kontor i nio länder. Huvudkontoret ligger i
Sollentuna, Stockholm och centrallagret i Ulricehamn. Sedan 2004 ingår ESSVE i B&B TOOLS-koncernen.
www.essve.se
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