Effektiva förpackningslösningar
– för alla behov

En fantastisk resa
som bara börjat
Bong AB:s utveckling är något alldeles extra. Vi grundades redan 1737, men när Martin Bong i början
av 1900-talet köpte den första kuvertmaskinen tog vår resa fart på allvar. Idag är vi det ledande
specialförpacknings- och kuvertföretaget i Europa, med kontor i 15 länder.
På Bong är vi mycket stolta över vår historia, men vi slår
oss aldrig till ro. Istället använder vi vår 275 år långa
branscherfarenhet till att tänka i nya banor. Vi känner
våra kunder väldigt väl, en kunskap som vi använder till
att skapa lösningar för alla behov. Standardlösningar eller
speciallösningar, vi hjälper dig med båda.

traditionellt offsettryck till flexotryck och hd-tryck. Vi kan
trycka stora serier med tusentals kuvert, men också små
upplagor på tio kuvert. För även om vi idag är en stor aktör
är ingen kund för liten för oss. Den personliga kontakten,
den höga servicen och flexibiliteten kommer att genomsyra
oss även i framtiden. Vem vet var vår resa slutar…

Rätt tryckteknik till rätt produkt är, enligt oss, ett måste för
ett lyckat resultat. Vi har alla trycktekniker i huset, från

PROFFS PÅ FLEXO
Repro & klichéer
2

Besök oss på www.flexo.se

Presona är Skandinaviens ledande leverantör av nyckelfärdiga
Kontakta oss på tel 0417-19900 eller sales@presona.com så

Klicka på eller skanna
QR-koden för att ladda
ner kuvertkatalog.

Klicka på eller skanna
QR-koden för att ladda
ner förpackningskatalog.
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Våra kärnprodukter –
gränslösa möjligheter
Kuvert, postemballage och påsar är Bongs tre kärnprodukter. Att snabbt och flexibelt ta fram, och
leverera, kundanpassade kuvert- och postemballagelösningar är vår främsta vision. Denna har gjort
oss till ett företag i världsklass, som hela tiden fortsätter att utvecklas.
Inom kuvert, postemballage och påsar är möjligheterna
obegränsade. Vi kan utforma dessa produkter precis som
våra kunder vill ha dem. Och som kund bestämmer du
själv hur mycket du vill påverka. Vi kan ta ansvar för hela
kedjan, från idé och design till kostnadseffektivt tryck och
distribution. Vi har även lagerhotell.
Men kanske har du egna tankar? Då är det bara att skicka
in dem, tillsammans med dina önskemål. Vi förädlar din
idé, tar fram ett förslag i CAD och gör ett provtryck. Så att
du kan se produkten i skarpt läge.
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Du vet väl att du, helt gratis, kan testa ditt förslag i vår
dummyshop på www.bongkuvert.se? Skicka in din idé och
få en handgjord dummy i retur!

Passa även på att besöka
kuvertshopen på vår
hemsida. Där finns hela
vårt sortiment
av lagerkuvert.

Skanna QR-koden för att
komma till vår dummyshop.

Europaspecialist – Utan omvägar
Nu även med

+46 (0) 481 75 45 00

logistik

www.borjes.com
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Rätt tryck på rätt material
Det är effektivt att anlita oss för ett grafisk produktion. Med våra kuvertpressar, som är helt specialiserade på kuvert och påsar, trycker vi till en låg kostnad samtidigt som kvaliteten är i toppklass. En ekvation som gör oss till den självklara tryckpartnern!
Den höga kvaliteten uppnår vi genom vårt breda utbud av
trycktekniker. Beroende på faktorer som upplaga och
önskemål från kunderna väljer vi helt enkelt den bästa
lösningen. Vi har ju några hundra års erfarenhet av att
serva våra kunder…

Försändelser med kantigt innehåll packas i Tyvek®-produkter.
Tyvek® är ett säkerhetsemballage i miljövänlig plast som är
starkt och ger en exklusiv känsla.

Självklart trycker vi på vårt eget förpackningsmaterial. I ProPacs förpackningssortiment hittar du allt du behöver för att
slå in, förvara och skicka varor med Bong. Postorderpåsar,
bubbelpåsar, vadderade kuvert och mappar är bara några
exempel ur det breda sortimentet.

roTATIon chAngEr
For WInDoW FoIlS
for maximum productivity.

EnvElopE TEchnology by

6

WWW.kochEr-bEck.com

Skogarna i norra Skandinavien är hem för det träfria,
mattbestrukna pappret G-Print. Det är där G-Print utvecklar
sin styrka och karaktär – det som fortfarande gör den
impossible to copy.
Skogen är också en utmärkt plats för en avkopplande paus.
Besök den på www.impossibletocopy.com.
Arctic Paper Sverige AB, Tel: +46 522 26 63 00, www.impossibletocopy.com
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Skydda dina utskick –
Tyvek® är riv-och
slitstark samt vattenavvisande. Din försändelse
kommer fram lika säkert
som du packade den.
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E-handel med säkra
förpackningslösningar
Att handla varor på nätet blir allt vanligare. Bong erbjuder rationella och prisvärda emballage av hög
kvalitet, helt anpassade efter kundernas behov. Vi är även försäljare av förpackningsmaskinen Cold
Seal Packaging Machine, som gör att våra kunder kan packa i sin egen packstation.
Bland våra mest populära produkter märks postorderpåsen
Co-Ex Pocket. Påsen är den bästa förpackningslösningen
för mjuka, lätta eller skrymmande varor. Och den är en
billig och bra lösning vid stora volymer. Co-Ex Pocket kan
skräddarsys efter önskemål, till exempel med fakturaficka
och returlapp. Självklart kan vi även hjälpa dig som kund
med att göra postorderpåsen ännu mer säljande.

Padded bag är en annan produkt som lämpar sig väl
för e-handel. Med sina skyddande egenskaper är påsen
perfekt för varor som kräver extra stor varsamhet.

Bubbelpåsen är en storsäljare bland
våra e-handels kunder.

Industrins limspecialist
Pappersbearbetande industri
Livsmedelsindustri
Hygien

Möbelindustri
Monteringsindustri
Grafisk industri

Box 2159, 550 02 Jönköping | 036-15 40 90 | nicklas@nordialadhesive.com | www.nordialadhesive.com
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Limutrustningar i
produktionen?

HRI Teknik är generalagent för
ITW Dynatec limsystem i Norden.

Har ni funderingar kring en limapplikation?
Vi kan leverera en helhetslösning med både limsystem och maskin.
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HRI Teknik AB | Granitgatan 8 | 254 68 Helsingborg | +46 42 16 57 10 | www.hriteknik.se

Skanna QR-koden för att
komma till vår DM-sida.

Utskick som väcker nyfikenhet
Doft, perforeringar eller andra helt unika lösningar? För oss är det bara fantasin som sätter gränser.
På Bong är vi nämligen experter på DM-kampanjer och vi vet som krävs för att just ditt utskick ska
öppnas av kunden.
Inom DM-kampanjer använder vi vår erfarenhet, kryddat
med ett nytänkande där ingenting är omöjligt. Att hitta
de där udda lösningarna, som ger ett stort genomslag,
är utmaningar som vi älskar.

För oss är inga utskick för stora eller för små. Med våra
digitaltryckpressar kan vi även trycka unika kuvert med
exempelvis variabeldata.

We are one of the leading envelope paper producers in Europe.
Inspiring the world with sustainable papers.
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Bong Sverige AB
Uddevägen 3
Box 516, 291 25 Kristianstad
Telefon: 044-20 70 00
Fax: 044-20 70 20
Emmabodavägen 9
Box 283, 382 28 Nybro
Telefon: 0481-44 000
Fax: 0481-179 77

• Concept: JS Media Tools A/S • 6235 • www.jssverige.se

Skanna QR-koden för att
komma till vår hemsida.

• Concept: JS Media Tools A/S • 6235 • www.jssverige.se

www.bong.se

