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„Der skal to
Sådan sagde Anders Ylfors fra
Boxon for et par år tilbage om
udviklingsplanerne, der gik på
at erobre markedsandele i res-
ten af Skandinavien. Siden er
virksomheden ekspanderet til
Tyskland, Norge – og fra januar
2004 nu også Danmark. Ambi-
tionen om parløb over lande-
grænserne har udviklet sig til
en toptunet international tan-
gotrup, der leverer emballage-
og totalløsninger til stort set
alle formål. 
Af Jens Bursell, jb@mediamind.dk
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mballagevirksomheden Boxon 
startede helt tilbage i 1927 som trækasse-
producent, og har siden udviklet sig til en
af de bredest dækkende emballageleve-
randører i Skandinavien – leveringsdygtig
i alt fra paprør og bølgeplast til stålbånd
og paller. Virksomhedens omsætning for-
deler sig på en tredjedel bølgepap, en tred-
jedel storsække og bulkemballage samt en
tredjedel assorteret emballage.

Storsække og bulkemballage
Transport og lagring af bulkprodukter stil-
ler store krav til emballagen, der skal kun-
ne modstå grov håndtering samt varieren-
de temperatur- og fugtighedsforhold.  Be-
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hovet for specialmaterialer varierer, og der
er selvsagt forskel på de optimale egenska-
ber afhængig af, om storsækkene skal bru-
ges til transport af fødevarer, gødning eller
metalpulver. Boxon lagerfører derfor et
bredt udvalg af storsække og bulkemballa-
ge fremstillet af blandt andet PE, PP og ek-
stra stærk bølgepap. Hertil kommer et ud-
valg af EU-godkendte liners – indersække,
der fungerer som specialbarrierer ved fx
transport af olie, lim, kosmetik eller meje-
riprodukter. PE anvendes især, hvor bulk-
produkter distribueres direkte til mindre
detailforretninger eller konsumenter,
mens PP typisk anvendes, når produkterne
stiller ekstra høje krav til materialets styr-
ke. 

På spørgsmålet om hvordan Boxon ser
udviklingen i denne del af emballagebran-
chen er svaret: – Generelt er der en klar til-
vækst inden for storsække og bulkemballa-
ge, hvor der er en tendens mod flere og fle-
re anvendelsesmuligheder – fx til privat
byggeaffald. Skal man eksempelvis skaffe
sig af med både sten, træ og metal, bliver
man nødt til at bestille flere dyre containe-
re. Her vil det ofte være nemmere og billi-
gere med storsække, der fylder mindre, er
lettere og kan klappes sammen efter brug.
Storsækkenene giver endvidere en god
flexibilitet, der gør det lettere for mellem-
leddene at pakke indholdet om i egne em-
ballager, hvilket blandet andet er populært
blandt gødningsproducenter og -leve-
randører. 

En anden tendens på området er, at 25
kilos papirssække i høj grad erstattes af po-
lypropylen, der er billigere og mere fugtbe-
standigt – især inden for salt, fiskemels- og
cementindustierne. I øvrigt kan det næv-

nes, at mange polypropylensække ofte in-
deholder en mindre procentdel PE – hvil-
ket kan give kildesorteringsproblemer,
som ikke godtages i fx Norge. Af samme år-
sag fører vi derfor storsække af ren PP, der
er det stærkeste materiale – med udskifte-
lige indersække i enten PP eller PE, som er
billigere.

Boxon til Danmark
For at kunne tilbyde sit emballage- og for-
sendelsessortiment i hele Norden, tager
Boxon nu turen over sundet. Og fra årsskif-
tet 2003/2004 sælges virksomhedens  bre-
de emballagesortiment også i Danmark. 

– Det er dejligt at kunne tilbyde Boxons
sortiment og store erfaring til vores danske
naboer. Jeg er sikker på, at Danmark kom-
mer til at opleve os som et frisk pust på
emballagemarkedet, fortsætter Anders Yll-
fors, VD. 

Boxons danske kontor ligger i Farum, og
den ansvarlige er Jørgen Wolsted Kenfelt,
som har været selvstændig med egen virk-
somhed siden 1988. Jørgen har stor erfa-
ring med emballage fra sit tidligere virke
og kan derfor yde Boxons danske kunder
den optimale service. 

Den nordiske kundeservice, som er pla-
ceret i Sverige, kommer sammen med Jør-
gen til at servicere kunderne, og distributi-
onen af produkterne sker via Boxons cen-
trale lager i Helsingborg. Vores udbyggede
logistik gør det muligt for os dagligt at
kunne levere til store dele af Danmark. 

Boxon er kvalitets- og miljøcertificeret
efter ISO 9001 og 14001. Både dette og sam-
arbejdskoncepter som Boxon Team, Boxon
Partner samt arbejdsmetodikken Boxono-
mics, der sigter på at optimere kundernes

logistik og totaløkonomi  i forbindelse med
emballageløsninger, overføres direkte til
de danske kunder. Firmaet, der tidligere be-
stod af to selskaber; Boxon Pak og Boxon
Bags, er pr 1. januar 2004 slået sammen til
et firma.

– De næste ekspansioner kommer sand-
synligvis til at dreje sig om Polen og Balti-
kum. Mange af vores skandinaviske kun-
der henlægger på grund af billige arbejds-
kraft produktionen til disse områder – og
vi må naturligvis følge med vores kunder.
At der tilsyneladende ikke findes andre lo-
kale firmaer med Boxon-lignende total-
koncepter, gør ikke dette marked mindre
interessant, slutter Anders Ylfors. �

www.boxon.com
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til en tango“

Anders Ylfors fra
Boxon spår embal-
lagebranchen en
gylden tid i de 
kommende år. 

Cirka 30 % af Boxons
omsætning stammer 

fra storsække og 
bulkemballager. 

Jørgen Kenfelt 
vil fremover være 
ansvarlig for salget
af Boxons produkter
i Danmark. 
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