
AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med 
verksamhet i Väst-/Mellansverige och Estland. 

Företaget grundades 1917 och har idag fem sågverk – två i Estland 
och tre i Sverige samt sju träemballagefabriker som inom Sveriges 
gränser förses med råvara från den egna inköpsorganisationen. 

AB Karl Hedin har även en bygg- och industrihandelskedja med 
försäljningsställen på 44 orter.

AB Karl Hedin Emballage
Tibblevägen 15
726 30  SKULTUNA

Box 23 
726 20  SKULTUNA

Tel: 021-785 50

www.abkarlhedin.se

G
ra

fis
k 

fo
rm

:  
w

w
w.

ke
yl

ad
es

ig
n.

se
  1

90
6

Skydda dina känsliga produkter från fukt & smuts.  
Vi tillverkar lufttäta barriärpåsar efter dina behov och önskemål.

EMBALLAGE 
Lufttäta barriärförpackningar

AB Karl Hedin är en av Sveriges största producenter av  
skräddarsydda specialemballage i trä. Produktionen sker på företagets sju 
emballageanläggningar i Mellansverige. Råvaran kommer från våra egna sågverk. 

Våra kunder har höga krav på service, 
korta leveranstider, kvalitet, leverans-
säkerhet och produktionskapacitet. 

Vår ambition är att alltid försöka över-
träffa våra kunders förväntningar.

Huvudinriktningarna är specialpall 
med och utan plast till skogsindustri, 
lastpallar och lådor till stål-, fordons- 

och verkstadsindustri, där vi även har 
kapacitet att producera riktigt stora och 
tunga emballage. 

Vi kan också skräddarsy emballage och 
pall efter dina önskemål, specialdimen-
sioner och diverse kombinationsembal-
lage är inga problem för våra proffsiga 
designers att ta fram.

AB Karl Hedin Emballage finns i 
Krylbo, Årsunda, Jularbo, Rättvik, 
Herrljunga, Skultuna och Vretstorp. 

Mer information och kontaktuppgifter 
till varje anläggning hittar du på vår 
hemsida.



Enbart det bästa  
är gott nog för  
dina produkter
– och det är vi  
som gör dem... 
Vi kan maskintillverka barriärpåsar 
i bredd upp till 1200 mm i utvändigt 
mått (1180 mm invändigt). Längden 
varierar beroende på material men vi 
kan göra väldigt långa påsar.

Behöver du ännu större påsar till-
verkar vi dem för hand och då kan vi 
göra dem hur stora som helst utan 
att för den skull förlora varken kvalitet 
eller säkerhet för dina produkter.

Och självklart garanterar vi att dina 
påsar levereras till dig tryggt och 
säkert – vi gör trälådorna själva.

Inte bara påsar i  
olika storlekar & färger... 
I fabriken i Skultuna kan vi bygga riktigt snygga 
emballage i trä/plywood. Vi anpassar oss efter 
dina önskemål och vad som krävs för att dina 
produkter ska få bästa tänkbara skydd under 
både frakt och förvaring. 

Som tilläggstjänst erbjuder vi även att packa 
dina produkter åt dig.

Kontakta oss för offert.

Håll koll på fukten
Luftfuktighetsmätare/indikator kan integreras på påsarna för kontinuerlig 
övervakning.

Alumaterialet är speciellt lämpat för ändamålet, den släpper igenom extremt 
lite luftfuktighet jämfört med många andra material. Och i kombination med  
torkmedel håller sig nivåerna för den relativa luftfuktigheten under de kritiska 
40% som är nivån för korrosionsstart. 

Förpackning, transport och förvaring av produkter behöver inte bestå av fyra hörn. 
Våra lufttäta barriärpåsar i aluminiumlaminat kan ha vilken form som helst och 
klarar att lagra de flesta produkter – från stål till läkemedel – i upp till 25 år.
Tack vare ett nära samarbete med vår leverantör kan vi garantera snabba leveranser – ingen order är för stor eller för liten.  
Kontakta oss, vi kan anpassa produktionen efter dina önskemål – oavsett utförande, färg och form.

VALERON
Detta är vår absolut starkaste och 
mest tåliga påse. Används främst 
vid packning av stora och tunga 
produkter.
Det starkaste barriärmaterialet, själva 
valeronet, är vitt och täcker hela 
insidan.

4-skiktsmaterial bestående av:
PET, ALU, PE, VALERON

PET = polyetentereftalat, tillhör gruppen termoplastiska polyestrar, UV-resistent, klarar nötning, kemikalier och temperaturer upp till ca 200°C.  ALU = aluminium.  PE = polyeten eller etenplast.   
Valeron = ett flexibelt tvärbundet polyetenmaterial med hög hållfasthet.  LDPE = polyeten med låg densitet.  VCI = Ångkorrosionshämmare (Vapour Corrosion Inhibitor).

LAMINAT
Ett flexibelt, segt och bra material 
som vi säljer absolut mest av. Passar 
främst till lite mindre påsar och former 
som tuber/slangar. Det är ett lättarbe-
tat material med samma egenskaper 
som Valeron fast utan valeronskiktet.

De flesta påsarna i laminat kan fås i 
valfria färger och kvalitéer beroende 
på vad du önskar och vilket skydd din 
produkt behöver.

3-skiktsmaterial bestående av:
PET, ALU, LDPE

VCI 
Används som inslagsmaterial och 
”klädsel” för vakuumpackning av alla 
typer av järn, stål legeringar, krom, 
aluminium, nickel, koppar m m. 

VCI fungerar genom att släppa ut en 
osynlig ånga (luktfri och helt ofarlig) 
som lägger sig som en skyddande 
hinna på produkterna och förhindrar 
att fukt kondenseras på dem. Diffu-
sionen sker när man suger ur luften 
och täcker alla ytor, även springor och 
andra i vanliga fall otillgängliga ytor. 
Och det bästa av allt – vid uppackning 
behövs ingen sanering eller rengöring 
för du behöver inte smörja in kompo-
nenter m m med fett eller olja innan 
transporten, VCI fixar skyddet åt dig.

RÖKMATERIAL
Används bl a som rökpåsar (soppåse 
på flygplatser) då alumaterialet på 
insidan gör att påsen i sig inte tar eld. 

Maxbredd 460 mm invändigt mått. 

2-skiktsmaterial bestående av:
ALU, LDPE

ANTISTATISK 
PLASTPÅSE
Skyddar känslig elektronik mot statisk 
elektricitet för att undvika elektrosta-
tiska urladdningar, så kallat ESD, 
som kan skada godset. 

Våra antistatiska produkter tillverkas 
i plast.

Vi tillverkar det ultimata emballaget 
som skyddar dina produkter från 
korrosion, fukt, damm, UV-strålning, 
uttorkning, läckage m m.

Våra barriärpåsar görs av laminerade 
plaster, och i kombination med alumi-
nium när det ställs extra höga krav. 
Allt för att du ska kunna garantera 
att din produkt når din kund i samma 
skick som du lämnade den.

Vi har material som är MIL-klassade 
vilket innebär att de genomgått en 
mängd olika tester för att uppfylla 
olika krav som bl a flamsäkerhet, luft- 
och fukttäthet m m. Materialkrav som 
från början togs fram av den ameri-
kanska militären. 

Våra material är även godkända 
av livsmedelsverket så de passar 
utmärkt för allt från livsmedel, läke-
medel och sjukvårdsprodukter till 
elektronik, maskin- och bildelar.

Extra stark & tålig Storsäljare För känslig elektronikBrinner inte Bästa skyddet mot rost

• Vi erbjuder dig kundanpassade barriärförpackningar för 
dina produkter, allt från smått till jättestort både vad gäller 
storlek på påse och storlek på order.

• Vi kan tillverka unika träemballage till dina produkter.

• Sist men inte minst kan vi även packa dina produkter åt dig.


