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ABC øker satsingen på emballasje
Emballasjen har mange viktige funksjoner.
Den skal beskytte produktet frem til forbruker,
markedsføre produktet i butikk og gi infor-
masjon i alle ledd samt være tilpasset aktuelle
distribusjonssystemer. Det er viktig at mat-
varer blir emballert riktig for best mulig hold-
barhet og smak.
Emballasje er et satsingsområde i vekst for
Arne B. Corneliussen AS, og vi har derfor
ansatt enda en produktsjef emballasje for å
betjene et fagområde som krever spesialister. Øyvind Fossnes og Thor Aasum har begge
stor kompetanse og lang erfaring med å finne den rette emballasjen for ditt produkt.

Ny produktsjef emballasje
Øyvind Fossnes ble ansatt i ABC 1. februar 2010 som produktsjef
emballasje med særlig søkelys på våre kjøttkunder. Han har vært
ansatt i Sealed Air Norge i mer enn 30 år og var salgsansvarlig for
Sealed Airs og Cryovacs produkter i Norge. Øyvind startet i sin tid
salget av krympeposer i Norge og lanserte senere flow-pack krympe-
film med barriere. Vi ser fram til å bruke hans kompetanse til glede for
våre kunder.

ABCs emballasjesortiment
Våre samarbeidspartnere innen emballasje leverer koke- og krympeposer, vakuum- og
sous-vide poser, skin/fleksibel overbane og stiv/fleksibel underbanefilmer av PS, PP og
Apet, med og uten barriere.

Lietpak er en topp moderne produsent av plast-
emballasje. De produserer vakuumposer og sous-
vide poser med og uten trykk og barrierefilm til
vakuum- og MAP-emballering. Lietpak er ISO 9001-
og IS0 14001-sertifisert og er også BRC/IOP-akkredi-
tert for produksjon av emballasje for næringsmidler.

Klöckner Pentaplast-gruppen er verdens ledende
produsent av film til farmasøytisk-, medisinsk- og
matindustri og er vår leverandør av stiv underbane.
De mest aktuelle produktene er PS/EVOH/PE, kbar
Pet Blend og PP/EVOH/PE. Bedriften er ISO 9001-
sertifisert og BRC/IOP-akkreditert.

Det greske børsnoterte selskapet Flexopack SA
leverer skin overbanefilm samt koke- og krympe-
poser, med og uten trykk. Bedriften legger stor vekt
på utviklings- og kvalitetsarbeid. Flexopack er ISO
9001-sertifisert og BRC/IOP-akkreditert.

Arne B. Corneliussen AS
er et heleid datterselskap av

det danske konsernet
DAT-SCHAUB som er en av
verdens største aktører innen

natur- og kunsttarmer.

ABC er ledende leverandør til
kjøtt- og fiskeindustrien, samt
leverandør til annen nærings-
middelindustri. Produktspek-

teret omfatter natur- og
kunsttarmer, hjelpe- og tilset-
ningsstoffer, samt krydder,
smaksstoffer og emballasje.

Vi skreddersyr kundespesifikke
blandinger i de fleste størrelser
og kvanta i vårt moderne pro-
duksjonsanlegg på Økern.

Vår omsetning er på ca. 200
mill. NOK, og vi er 29 ansatte
fordelt på salg, administrasjon,

produksjon og lager.

Kjenner du noen som kunne
være interessert i å abonnere

på dette nyhetsbrevet?
Videresend denne lenken

Telefon:
+47 22 88 46 00

Telefaks:
+47 22 88 46 46

E-post:
office@abcorneliussen.no

Internett:
www.abcorneliussen.no

Adresse:
Kabelgata 37, Postboks 424

Økern, 0513 Oslo

Hvis du ikke vil abonnere på
dette nyhetsbrevet, trykk her


