SARJASSAAN
LYÖMÄTÖN.

Suomalainen
kotelotehdas

HALUAMME VOITTAA ASIAKKAAN LUOTTAMUKSEN.
Boxia Oy on suomalainen kotelotehdas, jolla on
yli 20 vuoden kokemus koteloiden ja laatikoiden
valmistuksesta. Yrityksemme arvot perustuvat
tinkimättömään ahkeruuteen ja tunnontarkkaan
työhön. Korkean laadun periaate sisältyy
kaikkeen tekemiseemme.

Boxia on sopivan kokoinen suomalainen teollisuusyritys. Se
merkitsee mm. sitä, että meitä on helppo lähestyä. Pystymme
nopeisiin toimituksiin ja joustaviin ratkaisuihin. Pitkän kokemuksen turvin hahmotamme asiakkaan tarpeet nopeasti ja
pystymme löytämään niihin parhaiten soveltuvan ratkaisun.
Emme voi olla tyytyväisiä, mikäli asiakkaamme eivät ole
tyytyväisiä. Parhaat ja luovimmat ratkaisut syntyvät yhteistyössä
asiakkaiden kanssa. Siitä meillä on näyttöä. Boxia tunnetaan

yrityksenä, johon voi luottaa. Se on meille kunnia-asia, ja
siitä osoituksena on pitkä lista tyytyväisiä asiakkaita.
Palvelumme lähtee siis aina asiakkaan tarpeesta. Mikäli
ratkaisu ei löydy standardivaihtoehdoistamme, suunnittelemme sinulle yksilöllisen pakkauksen, joka täyttää vaativimmankin asiakkaan kriteerit. Ammattitaitoinen henkilökuntamme
ja ensiluokkainen tuotantokoneisto takaavat sen, että tuote
on myös teknisesti ensiluokkainen.

Suomalainen
kotelotehdas

BOXIA ON SUOMALAINEN KOTELOTEHDAS.

Boxia valmistaa erilaisia pakkausratkaisuja ensisijaisesti
aaltopahvista ja kartongista. Tuotteemme voidaan jakaa kolmeen
pääluokkaan: vakiotuotteet, mittatilaustyönä valmistettavat
kotelot ja laatikot sekä uusimpana tuoteryhmänä
yhdistelmämateriaaleista valmistettavat pakkaukset.
Vakiotuotteet
Eri kokoisia ja mittaisia standardilaatikoita saat nopeasti suoraan
varastostamme. Tyypillisiä vakiotuotteitamme ovat mm.
aaltopahvista valmistetut varastolaatikot ja kirjapainolaatikot
sekä kartonkikotelot ja lomakelaatikot. Pyydä lista tai katso
www.boxia.fi.
Mittatilaustyöt
Usein pakkauksilta vaaditaan yksilöllistä ulkonäköä, kokoa tai
ominaisuuksia, jotka edellyttävät tarkkaa suunnittelua. Nämä
usein moniväripainatuksena toteutettavat pakkausratkaisut
ovat Boxian erikoisosaamista, jossa kokemus, luovuus ja
asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen nousevat avainasemaan. Jos et löydä vakiotuotteistamme soveltuvaa
pakkausta, me teemme sen.
Onnistunut pakkausratkaisu edellyttää kokemusta, näkemystä
ja lukuisten yksityiskohtien hallintaa. Boxia on valmistanut
vuodesta 1984 lähtien erilaisia koteloita ja laatikoita. Emme
kuitenkaan tunne itseämme kehäraakeiksi, vaan kehitämme
toimintaamme jatkuvasti ja suuntaamme katseemme
tulevaisuuteen. Boxiassa on iskua.
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Yhdistelmämateriaalit
Tänä päivänä Boxia pystyy toimittamaan myös
erilaisista yhdistelmämateriaaleista valmistettuja
pakkauksia. Boxia on mukana kehittämässä aivan
uudenlaista pakkausmateriaalia, joka perustuu
Avenira-menetelmään. Uusi pakkausmateriaali
on ohut, joka suuntaan jäykkä ratkaisu, joka
mahdollistaa erilaisten yhdistemateriaalien käytön
ja kaikkein hienovaraisimmankin painatuksen.
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