
FÖRSTKLASSIGA FÖRPACKNINGAR MED 

FLEXIBILITET, FUNKTION OCH FORM I FOKUS 

– FÖR DIN FRAMGÅNG 

SCANDIFLEX 



Historik 

Verksamheten startades 1985 som en utbrytare från Åkerlund & Rausing 

 

Quadrans Oy ny ägare i september 2015 

 

Produktion i 2 fabriker, Landskrona och Svalöv 

 

Huvudkontor i Landskrona 

 

 

 



Affärsidé 

Scandiflex tillverkar och tillhandahåller flexibla förpackningslösningar, 
primärt för den Skandinaviska livsmedelsindustrin.  

 

Vi skapar förutsättningar för hållbar ekonomisk utveckling genom ett 
upplevt mervärde för våra kunder och deras varumärken i form av 
hög produkt kvalitet, leveranssäkerhet, korta ledtider, förstklassigt 
flexotryck och en stor portion flexibilitet.  

 

Detta möjliggörs genom en tillgänglig, samarbetsvillig  

och kompetent personal. 

 

 



Kärnvärden 

Våra kärnvärderingar beskriver vem vi är och hur vi beter oss så att du som 
anställd, kund eller annan intressent vet vad du kan förvänta dig när du har att 
göra med oss här på Scandiflex; 

 

Passion – för att hela tiden förbättra oss och göra varandra framgångsrika 

Närhet – insikt om och flexibilitet kring marknadens behov genom aktiv dialog 

Teamwork – om det finns en lösning så finner vi den tillsammans 

Integritet – vi skapar förtroende genom ett ärligt och rättframt beteende 

Respekt – för individen, för våra intressenter och för vår gemensamma miljö 

 

 

 



Vision 

 

Vår passion är våra kunder – förstår kundens verkliga behov och kan visa 
upp ett mervärde i vårt samarbete som leder till utökade affärsrelationer. 

 

Inspirerade medarbetare – låta vår viktigaste resurs ta eget ansvar och 
växa som individ i en platt och lärande organisation.  

 

Långsiktig samarbetspartner – genom lönsam tillväxt investera för att 
kunna tillmötesgå omvärldens ständigt växande krav och attrahera till 
fortsatt och förnyat partnerskap. 

 

 

 



Våra kunder 

http://nordfjordkjott.no/
http://www.fatland.no/newsread/index.asp
http://www.santamariaworld.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:HOFF_logo.png


Färdigmat och Frysta livsmedel 
    Torra produkter och Kaffe 
Fisk och Skaldjur 
    Kött och Fågel 
Ost 
    Övrigt (Non Food) 

Marknadssegment 



Flexotryck - hög kvalitet 

8 färgs Flexo med Kodak NX och Digicap  ger 
möjlighet för CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, 
Svart) + vitt 
som leder till ”win win” genom; 

Lägre miljöpåverkan – genom reducering av 
färg, klichéer, tid i tryckpressen, transporter 
etc. 

Lägre kostnad 

Förbättrad tryck kvalitet och repeterbarhet 

Kortare serier & design förändringar –  

”time to market”  



Vi värnar om miljön genom en hållbar 

teknik och produktion 

Scandiflex månar om vår miljö, och vi har 
en hållbarhetsfokus genom hela 
produktionskedjan ända fram till 
slutkonsumenten.  
 
Modern teknik och ständigt 
utvecklingsarbete är avgörande för att 
upprätthålla hög kvalitet och trovärdighet. 
 
Rätt förpackningsmaterial förlänger 
hållbarheten i distributionsleden och hos 
konsument, därmed bidrar våra 
förpackningslösningar till att minska 
matsvinnet och till en effektivare 
resurshållning för miljön. 



Vi strävar mot… 

 

…Mindre matsvinn 

“Vårt förpackningsmaterial förlänger produktens hållbarhet 
för hela distributionskedjan och för konsumenten och 
därmed minskar mängden matsvinn”. 

 

 

…Mindre mängd material 

”Genom att använda tunnare, lättare och starkare material 
och minska material spillet”. 

 

 

 



Vi strävar mot… 

…Återvinning och återanvändning 

 

Återvinning av lösningsmedel via destillator 

Återanvändning av PE- avfallspåsar 

Återanvändning av färg fat och IBC fat (retur system) 

Återvinning av laminat genom energiutvinning, 

värmevinsten PE 22 och PP 24 (MJ/kg) 

 

 

 

 



Vi strävar mot… 

 

…Minskade utsläpp av växthusgaser 

”Vår förbränningsanläggning eliminerar VOC utsläpp till luft 
( >95%), återvinner värme och reducerar vår 
vattenförbrukning. Ozon rening >90%”. 

 

…Förnybara källor 

”Vi använder el producerad från vattenkraft som minskar 
utsläppen av koldioxid”. 

 



Certifikat 

Certifierade för BRC/IOP 

 

ISO 9001 och 14001 

 

OHSAS 18001 (ISO 45001) 

 

Normpack certifikat 

 

 

 

 

Kvalitet, miljö och hygien 
– Tre hörnpelare i vår verksamhet 



Energikartläggning 



Tack för visat intresse! 


