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MED FOKUS PÅ KVALITET 
Pibox strävar alltid efter att kunna leverera produkter av allra högsta 
kvalitet. I en tid där prispressen blir allt tuffare och utbudet större 
glömmer många att sätta fokus på det som verkligen räknas – 
nämligen kvaliteten. 
 
Med införandet av PQS stärker Pibox ytterligare sin roll på 
förpackningsmarknaden som en ledande aktör med fokus på kvalitet. 
Som förpackningsproducent har vi ett ansvar gentemot våra kunder 
att alltid leverera produkter som håller måttet. 
 
I denna folder kan ni läsa mer om vad detta innebär för er som kund 
och vad vi som producent faktiskt gör för att se till att leverera kvalitet 
till våra kunder. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KONCEPTET PQS 
Med införandet av PQS – Pibox Quality System, inför vi en 
kvalitetskontroll på våra egna produkter som ska säkerställa råvarornas 
ursprung och kvalitet. 
 
Allt ifrån kemiska analyser, spårbarhet 
och utfärdande av certifikat är en del 
av PQS. Tanken är att samla alla våra 



	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

finaste och mest lämpliga produkter i en kategori för sig som kommer 
att kallas PQS-certifierade. Detta innebär att vi ser till att varje enskild 
produkt uppfyller de krav som finns inom de olika regelverken för 
förpackningsmaterial som kommer i kontakt med livsmedel. Allt för att 
ni som kund ska kunna känna er säkra på att ni fått kvalitetsprodukter 
som är testade och certifierade för att användas till livsmedel. 
 
Dessutom har en kvalitetsavdelning upprättats inom Pibox som enbart 
kommer att ha hand om kvalitetskontrollen men också 
kvalitetssäkringen när nya produkter ska utvärderas.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att vi kommer att lägga ner ännu 
mer tid på att få fram kvalitetsprodukter så att ni som kund kan 
fokusera på att sälja. Vi demonstrerar gärna vårt kvalitetsarbete för er 
samt visar upp de rutiner och regelverk som ligger till grund för PQS. 
 

 
REGELVERK FÖR LIVSMEDEL 
Det är viktigt för livsmedelsbranschen att förpackningarna som 
används är säkra. För att fastställa att en förpackning är säker måste 
den utvärderas och testas för det avsedda livsmedlet innan den kan 
anses vara passande. 
 
Myndigheternas krav på livsmedelsförpackningar finns reglerade i 
förordningar och direktiv. Med PQS har vi gemensamt försökt att se till 
att våra produkter uppfyller de rekommendationer och krav som finns 
uppsatta inom EFSA och BfR. De två enskilt viktigaste organen som 
jobbar för att kvalitetssäkra livsmedel och dess förpackningar. 

   
Inom dessa organ finns det tydliga direktiv kring 
spårbarhet, kemiska toleranser och testmetoder för 
att kunna certifiera en produkt. Vi gör allt det 
jobbet åt er i och med vårt egna kvalitetssystem 
som resulterar i ett certifikat varje gång ni beställer 
en produkt från oss. 



	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

 
Vi har samlat regelverken och gått igenom dessa för att säkerställa 
våra produkters kvalitet. Tillsammans med ett aktivt arbete för att 
kunna spåra våra produkter genom märkning på såväl produkten i sig 
som dokumentationen blir vi bland de första på 
förpackningsmarknaden att göra så. Något vi naturligtvis är väldigt 
stolta över. 
 
 
 

KVALITET - INTE KVANTITET 
Med PQS kan ni som kund känna er säkra på kvaliteten. Varje leverans 
som innefattar PQS-certifierade produkter levereras med tillhörande 
certifikat. Dessutom får ni som kund vid köp av varje ny produkt en 
teknisk produktspecifikation som tydligt 
deklarerar produktens innehåll och 
applikationer. 
 
Allt detta är en del av PQS. Vårt egna 
kvalitetssystem för att säkerställa 
produkternas kvalitet och spårbarhet. 
Med passion för förpackningar vill vi 
föra över denna känsla på kvaliteten.  

	  

 
 
 
 

 


