Framgång genom engagemang
och nära samarbete

Erfarenhet skapas inte av vad man har gjort,
utan hur man g
 jorde det, tog lärdom av det och gick vidare.

Vi skapar rätt förutsättningar
för våra kunder att lyckas
Vi har idag mångåriga samarbeten med ett flertal
råvaruleverantörer både i Sverige, Norden och övriga
Europa. Detta tillsammans med vårt fördelaktiga
geografiska läge mitt i södra Sverige och en
produktion i ständig utveckling gör att vi skapar
bra förutsättningar för våra kunder att lyckas på sin
marknad.
Vi erbjuder funktionslösningar genom att
tillhandahålla både returfiber och nyfiber, 1-lags och

P&P AB som bildades 1987 är en betydande och

flerlagsprodukter samt Air laid tissue och nonwoven-

erkänd producent på marknaden av skräddarsydda

kvaliteter. Vi samarbetar alltid med minst två

mjukpappersprodukter till marknadsledande

råvaruleverantörer till en kvalitet för att bibehålla en

distributörer och återförsäljare i Skandinavien.

hög servicegrad.

Vi tillhandahåller ett mervärde för våra kunder

Vårt huvudkontor är beläget i Stockholm och vårt

och deras varumärken. Mervärde i form av hög

råvarulager, färdigvarulager, produktion och kontor

produktkvalitet och leveranssäkerhet, korta ledtider,

finns i Kisa i Östergötland.

miljöanpassat sortiment, ett totalt engagemang och
en stor portion flexibilitet.

Produktionen är vårt hjärta
och i ständig utveckling…
produktionsytor. I och med denna utveckling har vi
en betydligt större kapacitet idag och en optimal
precision för att kunna få en fulländad slutprodukt.
Marknaden har ett högt tempo och kräver en tydlig
feedback. Vi har för varje år utvecklat vår produktion
i alla led. Vi har skapat arbetsskift med teamkänsla,
förbättrat strukturen i våra lager, skapat utrymme
för regelbundet underhållsarbete och delegerat
ansvarsområden med interna kvalitets- och

År efter år har vi successivt utvecklat vår

produktionsansvariga ledare.

produktion i Kisa i Östergötland genom att lägga

Vi samarbetar idag med de ledande förpacknings-

företagets vinst till produktionsförbättrande

och etikettföretagen samt de tongivande

åtgärder. Det gäller allt från tydliga rutiner,

distributörerna på den Skandinaviska marknaden.

bättre utnyttjade ytor, nya maskinlinjer för att

Vårt koncept är unikt i branschen och vi har tillgång

bli effektivare vid produktionstoppar och kunna

till marknadens mest gångbara råvarukvaliteter.

bredda sortimentet samt utbygge av lager- och

Få saker är omöjliga –
kräver bara lite mer engagemang och kreativitet

Vi förstår våra kunder,
vi ser våra kunders behov
Vi på P&P inser att varje kund har unika behov

gemensamma kundbesök och utbildningar. På så

och möjligheter för att nå framgång på sin marknad.

sätt involveras Ni med oss på ett tydligt sätt vid

Vi vet att framgång nås genom ett nära samarbete

framtagning av Era produkter.

och öppen dialog mellan kund och leverantör. Det
är därför vi fokuserar på att vara en nära partner
med personlig service så att du känner trygghet i

Er produktsammansättning från oss ska ge er den
bästa lösningen till den optimala kostnaden och
stärka era marknadsandelar.

att möta din marknad med rätt produkter för dina
behov, idag och i framtiden.
Vi vet att ett starkt engagemang leder till ett
gemensamt positivt resultat. I processen gör vi
tillsammans en behovsanalys om vilka mål ni vill

Våra kärnvärderingar

uppnå på er marknad.

ENGAGEMANG – för ständig förbättring att göra
varandra framgångsrika

Vi hjälper till vid framtagning av produktprover

NÄRHET – insikt och flexibilitet kring kundens
behov genom aktiv dialog

både vad gäller förpackningsstorlek, tryck
och råvarukvalitet. När vi tillsammans hittar
rätt produktsammansättning är vi öppna för
riktade kampanjer, säljträffar, fabriksvisningar,

INTEGRITET – skapa förtroende genom ett ärligt
och rättframt beteende
RESPEKT – för individen, våra kunder och vår
gemensamma miljö

Vi har alternativen – Du väljer
Skräddarsydda lösningar eller Standardsortiment?

Rätt produktmix
skapar rätt förutsättningar
P&P

Privat Label

P&P standardsortiment är ett kraftfullt, effektivt

En Privat Label-produkt är en skräddarsydd

och nischat produktsortiment av förbrukningen av

produktlösning där du tillsammans med

mjukpapper i Norden. Varumärket P&P har sedan

oss i en aktiv och givande dialog tar fram din egen

det startades 1991 både breddats och utvecklats

märkesprodukt med rätt produktkvalitet och storlek,

för varje år. Under P&P´s varufamilj samlas en rad

rätt layout och rätt förpackning. Produkterna är

olika produktkvaliteter alltifrån 1-lags och flerlags

försedda med miljömärkning.

tissueprodukter till högpresterande specialtorkpapper
av nonwoven.

samarbetar dessutom med de marknadsledande

förpackningslösningar som väger mer och tar mindre

kartong- och förpackningsföretagen för att

plats i trånga miljöer ute hos användarna. Vi är

få produkten så optimal som möjligt.

länge. Det skapar ett mervärde hos användaren och en
vilja att komma tillbaka.
ledande förpacknings- och råvaruleverantörerna i

vårt standardsortiment eller om Ni föredrar

Europa, främst Skandinavien. Ett samarbete med oss

skräddarsydda lösningar för er egen marknad så

ska bygga på långsiktighet och förtroende ända ut

sätter vi alltid kvalitet, rätt förpackningslösningar

till slutförbrukaren, och då måste produkterna tala

och miljö i fokus. När ni väljer P&P som partner

sitt tydliga språk.

så väljer ni en tillverkare som samarbetar med de

baserat på funktion, utseende och känsla. Vi

P&P’s produktmix står för smarta kompakta

specialiserade på att göra produkter som räcker extra

Oavsett om Ni väljer P&P-produkter från

Vi erbjuder kundanpassade flexibla produktlösningar

Miljö är så mycket mer
än bara en symbol
på en produkt
P&P månar om vår miljö, och vi har ett
hållbarhetsfokus genom hela produktionskedjan
ända fram till slutkonsumenten. Vi är sedan många
år tillverkare av svanengodkända miljöanpassade
produkter. Alla våra oblekta och vita returfibermateriel
samt våra vita nyfiberkvaliteter är godkända enligt
den Nordiska miljömärkningen Svanen. Vi ställer hårda
krav på våra samarbetspartners och jobbar enbart

Produkterna måste klara de krav på miljö, hälsa och
produktion som ställs genom olika typer av tester och
dokumentationer. Flertalet av våra produkter är också
livsmedelsgodkända enligt symbolen Glas och Gaffel,
vilket innebär att produkten är godkänd vid kontakt
med livsmedel enligt kontrollmyndigheten ISEGA.

med miljöcertifierade råvaruleverantörer. Framförallt
samarbetar vi med Skandinaviska pappersbruk, dels

Vi satsar också sedan många år tillbaka på att stärka

för att få bättre kontroll på leverantören och dels för

vårt miljöarbete som baseras på kretsloppstanken för

att minimera fraktavstånden.

en uthållig utveckling bl.a. genom att vara anslutna
i FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, vilket är

Våra kompakta förpackningslösningar bidrar också till
effektiv resurshållning för miljön genom att lastbilar
transporterar mer produkt per kubikmeter och mindre
luft, samt att överflödiga innerförpackningar av plast
minimeras eller helt tas bort.

näringslivets system för återvinning av förpackningar.
Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller
säljer förpackningar eller förpackade varor ansvarar
för att förpackningarna kan samlas in och återvinnas.
Vår produktion i Kisa är helt ren från utsläpp och vi

Vi är även godkända för den internationella

källsorterar allt vårt avfall in i minsta detalj just för att

beteckningen Ecolabel som är det gemensamma

kunna minimera spillet och sedan återanvända det.

europeiska miljömärket med egna kriterier.
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Vi har alternativen – Du väljer!

