
inspiration
Från fiskekrok till nallebjörnar. Förvara vad du vill i ESSBOX System.

Massor av tips och roliga idéer hittar du här.

Väskan på bilden är extrautrustad



Släng inte boxarna bara för att skruven är slut, utan använd som  
förvaring till annat. Boxarna är tillverkade i återvinningsbar plast  
och är dessutom livsmedelsklassade. Du kan också köpa neutrala 
etiketter till både boxar och väskan, för egen uppmärkning. 

anvand ladorna 
till annat

till kontrollfran kaos
När ESSBOX System togs fram, var det med syfte 
att göra livet lite enklare och mer ordningsamt för 
alla hantverkare. Men snabbt visade sig systemet 
också lämpligt för mycket annat. Det blev alltså 
inte bara en succé bland hantverkarna utan tomma 
skruvboxar kunde såklart också förvara mycket 
annat. Kreativiteten kring användningsområdena 
tycktes inte ha några gränser. Titta själv och njut.



Oavsett om du är en seglingsfantast eller motorbåtsanhängare så 
är det sällan man har hur mycket plats som helst på skutan. Även 
om de flesta båtar har en del gömmor där man kan stuva in sina 
prylar, så gäller det att ha lite ordning och reda. Att packa alla små 
”bra-att-ha-på-sjön-saker” på ett ställe är därför inte helt fel. 

batliv Att lämna barnen hos barnvakten brukar också innebära 
överlämnande av en fullproppad ryggsäck. Trots att man 
tryckt ner så mycket man bara kan är det alltid någon 
super-duper-viktig leksak som inte får plats. I ESSBOX 
finns det plats för allt och lite till, och det blir roligare 
att packa ner allt i egna boxar. Det bästa av allt, det blir 
lätt för barnvakten att packa ihop allt när det är dags för 
hämtning och risken för att glömma något minskar.ba

r
nvakt



Oavsett om du hämtar dina fröer direkt från trädgården 
eller inhandlar små påsar på plantskolan, kan du nu ha 
stenkoll på vart du har de små liven. Ordning och reda 
uppstår nästintill av sig själv och du får snabbt koll på 
vilka fröer du har och vilka som börjar ta slut.

frosamling
Krokar, drag, linor 
och rullar, kan enkelt 
bilda en enda stor 
trasselknut. Med alla 
fiskeredskap packade 

i ESSBOX kan du hålla isär allt du behöver för att 
kunna njuta av din välfyllda fiskeväska. Du får en 
bra överblick och kan dessutom enkelt plocka ut 
de boxar du behöver från väskan och ta med ner 
till bryggan.  

fiskaren



Ett kungligare intryck på dina motståndare går knappast att 
göra. Här får du plats med allt du behöver för den perfekta 
spelkvällen, även om den utspelar sig i grannens garage. Med 
ESSBOX som spelväska kan ingen säga att du inte gått ”all in”. 
Har du turen på din sida, kanske din väska är fylld med något 
helt annat när kvällen är slut. 

spelhala

När man ska pyssla vill man såklart ha så mycket 
grejer som möjligt att välja på. Att veta vad man har 
och vart man hardet, gör det hela lite roligare. Genom 
att samla allt i ESSBOX går det både snabbare att 
plocka fram och plocka undan. Praktiskt och enkelt.   

knep  
och  
knap



Är du en inbiten skidåkare måste  
du givetvis ha en ESSBOX packad med 
alla typer av valla och tillbehör. Proffsigt är 
bara förnamnet och du kommer garanterat att 
skrämma dina konkurrenter långt innan startskottet 
går av. Ge järnet, och kom ihåg, ingen minns vem 
som kom tvåa. 

skidvalla
Sytråd i regnbågens färger, nålar i alla storlekar, saxar,  
måttband, extraspolar och diverse sytillbehör fyller snabbt  
upp ett ”vanligt” syskrin och det kan vara svårt att hålla  
den ordning man vill. Sortera alla dina grejer i boxarna och 
förvara enkelt i väskan. Bara att skjuta in under sängen  
eller ställa in i garderoben vid symaskinen.  

syskrin



Mer information 

 om ESSBOX System hittar  

du i vår folder eller på  

www.essbox.se

Se filmen om  
ESSBOX System

Kundservice: 08-623 61 50 Växel: 08-623 61 00 www.essve.se
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