
uw eigen logistiek  
als maatstaf  
 

Verpakkingen met 
uw eigen etiket

P R I VAT E  L A B E L

Twee omdozen/pallets met
verpakkingen; voorraadbeheer 
via scanner en webportal

TWO BOX
Twee bins met losgestorte
producten; voorraadbeheer 
via scanner en webportal 

TWO BIN

Bestellingen en 
verpakking per 
(en eventueel naar) project 

PROJECT

Montagesets op maat 
KITTING

 
Bins geven automatisch
aan wanneer ze bijgevuld
moeten worden

SMARTRACK

PRIVATE LABEL

Nestilogic stroomlijnt  

uw bestelproces van 

bevestigingsartikelen en 

aanverwante producten.   

U reduceert onmiddelijk uw 

indirecte kosten en verkort uw 

(inkoop) traject.

www.nestinox.com

Get in Touch
+31(0)499 – 33 90 00
sales@nestinox.com

Hallenweg 5-7 
NL-5683 CT  Best

Op uw verzoek :
Verpakken per stuk | Assembleren | Levering van uw eigen etiketten 
Sealen en verpakken op projectbasis in één levering en tijdens elke zending 
Uw (bulk) voorraad bij Nestinox!  
Al deze mogelijkheden kunnen desgewenst worden gebundeld.  
Nagenoeg elk traject is mogelijk! Wij zorgen ervoor dat u geen omkijken 
meer heeft naar uw RVS bestellingen.

UW SPECIALIST IN RVS BEVESTIGINGSMATERIALEN



Nestinox NL: Hallenweg 5-7 • 5683 CT • Best  •  T. +31 (0)499 - 33 90 00 • sales@nestinox.com 
Nestinox BE: Zomerdreef 10 • B-2360  Oud-Turnhout • T. 0800 - 933 93 • sales@nestinox.be 
Nestinox DE: Eindhovener Straße 56 • D-41730 Viersen • T. +49 (0)2162 - 817 07 80 • verkauf@nestinox.com 
www.nestinox.com • www.nestinox-shop.com

Over ons
Nestinox is uw partner in rvs bevestigingsmaterialen en 
is een gevestigde naam in de semi conductor industry. 
We hanteren hierbij het TCO (Total Cost of Ownership) 
-principe. Samen met onze partners zijn we op zoek 
naar de meest efficiënte oplossingen waarbij het beste 
resultaat onder aan de streep leidend is! 

Het Nestinox-productassortiment omvat nu meer dan 
16.000 rvs bevestigingsmaterialen, waarvan de meeste 
direct uit voorraad leverbaar zijn. Het merendeel van 
uw bestellingen kan daarom rechtstreeks vanuit ons 
magazijn in Best worden afgeleverd.

UW SPECIALIST IN RVS BEVESTIGINGSMATERIALEN

Onze 7 bouwstenen

Partnership
Samen met u 
werken aan de 
beste verbinding

People
Deskundig 

en 
klantgericht

Parts
Specifieke 
oplossingen 
speciaal voor u

Performance
Kwaliteit en 
service op het 
hoogste niveau

Packaging
Stevige 
verpakkingen  
op maat

Planet 
Samen duurzaam 

werken aan de 
toekomst

Profit
maximaal 

resultaat voor 
alle partijen


