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Hos Nielsen & Løjmar A/S har vi mere end 30 års erfaring med 
alle typer opgaver inden for emballering og pakning af varer for 
vores kunder i både Danmark og internationalt. 
Vi beskæftiger os med tre kerneområder; fremstilling og levering af 
træemballage, emballering og pakning af gods samt lagerhotel for 
virksomheder. 

Nielsen & Løjmar A/S er ejet af Dansk Træemballage A/S (DTE), 
der er en af de mest fremtrædende virksomheder inden for træem-
ballage på det europæiske marked. Vi har specialiseret os i at 
fremstille træemballage samt emballering af gods, hvor vi opnår 
den mest optimale udnyttelse af pladsen – både i forhold til opbe-
varing og transport af varerne. 

Vores opgaver spænder bredt – lige fra simple pakninger på paller 
af små enheder til komplekse løsninger af store forsendelser, hvor 
emballeringen sker i og omkring godset for at skabe den mest 
solide og sikre beskyttelse under transporten. 

Når I vælger os, får I en fleksibel og detaljeorienteret samarbejds-
partner, der har fokus på at løse hver enkel opgave til jeres til-
fredshed – også når opgaven haster, kræver særlige mål eller den 
ekstra finesse. Da vores emballage er specialfremstillet, stiller det 
høje krav til vores medarbejdere, der alle er fagligt dygtige og 
med gode håndværksmæssige færdigheder. 

Nielsen & Løjmar A/S sælger også alle typer 
paller samt pallerammer med galvaniserede 
hjørnebeslag. Vi har altid nye EUR-paller og 
pallerammer på lager, som tilbydes i stør-
relserne 1200x800 samt 800x600mm.

Nørregade 66 · 7860 Balling
T: 99 83 83 83 · F: 99 83 83 01 
linde@nc-nielsen.dk · nc-nielsen.dk

Kontakt os allerede i dag på

99 83 83 83

Sikker vinder på effektivitet
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EMBALLAGE LEVERET TIL KUNDEN
Vi producerer og leverer tom emballage til alle typer gods, hvor vores mest benyttede 
emballeringstyper indbefatter:
• Finérkasser

• Tremmekasser

• Tætte kasser 
• Lufttæt emballage

Vores kasser og paller leveres både som standardløsninger eller efter skræddersyede 
mål, der matcher jeres ønsker. Vi producerer stort set altid vores emballageløsninger 
efter mål, og vi stiller store krav til konstruktionen for en sikker transport.
Hvis I selv ønsker at emballere godset, sikrer vi hurtig og effektiv levering af jeres em-
ballage, når det passer jer. Vi kan samtidig også tilbyde at sørge for emballeringen af 
godset hos jer med vores mobile udrykningshold.

Hos Nielsen & Løjmar A/S benytter vi kun træ, der er varmebehandlet i 
henhold til ISPM 15 standarden for træemballage, og vi er certificeret af 
NaturErhvervstyrelsen under reg. nr. DK-8024. Gennem vores certificering 
er vi underlagt løbende kontrol af NaturErhvervstyrelsen.

DEN OPTIMALE EMBALLERING
Når I vælger Nielsen & Løjmar A/S, vælger I også grundighed og præcision. Vores emballage-
løsninger er baseret på kvalitet og velafprøvede løsninger. 
Vi leverer emballage til bl.a. maskiner, følsom elektronik samt personlige effekter og vi står altid 
klar til at rådgive om den mest hensigtsmæssige emballage og transportform.

Når vi modtager godset fra jer, fremstiller vi emballagen med fokus på både design, kon-
struktion, materialer og funktion, hvorefter vi sørger for emballeringen. 
Vi kan altid håndtere gods op til 9 tons, og herover på bestilling.
Vi tager hånd om opmåling og pakning, hvorefter vi giver jer besked om vægt og mål, 
så I blot skal bestille fragten.

Nielsen & Løjmar A/S har mange års erfaring med containerstuvning. 
Vi ved, hvordan I vælger den korrekte container, og kan hjælpe med 
den mest hensigtsmæssige pakning, der gør det muligt at udnytte 
pladsen optimalt uden at gå på kompromis med sikkerheden. 
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SIKKER OG PROFESSIONEL 
OPBEVARING

Hos Nielsen & Løjmar A/S er vi specialister i håndtering og lagersty-
ring af langt de fleste godstyper. I kan levere jeres varer og materialer 
til opbevaring i både kortere eller længere perioder. 
Vi sørger naturligvis for den korrekte emballering, og opbevarer godset 
på vores moderne og sikre lagerhotel. 

Uanset om I har brug for midlertidig opbevaring eller løbende lagersty-
ring af jeres gods, kan vi tilbyde den løsning, I har brug for.
Vi håndterer og opbevarer også færdigpakket gods, der ikke kræver 
yderligere emballering. 

Vi tilbyder i den forbindelse bl.a.:

 • Containertømning samt containerstuvning

  • Lastning og losning af biler

   • Opbevaring af gods udendørs eller under tag

   •  Pluk og pak

Når vi opbevarer jeres gods, tilbyder vi, at I kan følge processen fra 
start til slut. Vi har blandt andet mulighed for at lagerstyre godset, hvilket 
betyder, at vi altid er opdateret omkring, hvor på lageret godset be-
finder sig, og hvorvidt det er ompakket eller afsendt. I den forbindelse 
tilbyder vi også at føre lagerlister, kontrollere følgesedler forud for em-
ballering, og herefter udføre pakkelister. 

I kan trygt lade os klare en stor del af den administrative belastning i 
forbindelse med større forsendelser. 
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Tune Parkvej 5, Tune Erhvervspark · DK-4030 Tune · Tlf. 43 52 65 65 · www.bea-group.com

BeA Danmark 
- Professionelt Værktøj

Tune Parkvej 5, Erhvervsparken   |   4030 Tune   |   Tlf.: 43 52 65 65    |   skov@dk.bea-group.com

Vi er den komplette leverandør
af værktøj og befæstigelse til 
industrien. En af verdens største 
producenter af trykluftdrevne søm-
pistoler. BeA står for det bedste 
udvalg af produkter indenfor befæstigelse. 

BeA trykluft sømpistoler og specialværktøj er præget 
af top kvalitet og pålidelighed. For at opretholde 
disse høje standarder er BeA stadig optaget af at 
optimalisere og udvide sit produktspekter.

Nielsen & Løjmar A/S
Avedøreholmen 90

2650 Hvidovre
Tlf.: 36 77 20 27

E-mail: nlas@nlas.dk
Web: www.nlas.dk
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