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Snickar-Matte
är ESSBOX Systems ansikte utåt
Han är Snickar-Matte med hela svenska folket och nu också ansiktet utåt för
ESSVE:s smarta förvaringslösning ESSBOX System. Här berättar han om den nya
produkten och hur det känns att vara med vid ESSVE:s största lansering någonsin.

Hur skulle du beskriva ESSBOX System?
– Till skillnad från andra förvaringslådor kan man anpassa ESSBOX System efter sina egna
behov. Det underlättar, särskilt om man jobbar som jag gör. Ena stunden ska jag sätta i ett
fönster, nästa gång skruva fast lister. Med ESSBOX System kan jag göra mina egna kit och
fylla väskan med just de produkter jag behöver. Det är hur smidigt som helst.
– En annan viktig grej är att väskan är riktigt slitstark och håller för tuffa stötar. Oavsett om
du jobbar ute eller om väskan står i bilen när det är kallt, är prylarna skyddade. Det kommer
varken in vatten eller kyla i väskan, så den spricker inte när det är minusgrader.

Läs mer på essbox.se
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Finns det några andra fördelar?
– Det finurliga med ESSBOX System är att man klickar i produktförpackningen direkt i
förvaringsväskan. Det betyder att man slipper hälla över grejerna i olika fack och kan enkelt
packa om väskan inför varje jobb. Man får med sig just de produkter man har behov av och
behöver inte springa fram och tillbaka till bilen för att hämta prylar som man har glömt. På
så sätt blir det betydligt lättare att ha ordning och reda på grejerna. Och ju mer ordning och
reda man har, desto effektivare blir man på jobbet och ju enklare blir vardagen.

Handen på hjärtat, har hantverkarna ordning och reda på sina
grejer?
– Haha, visst finns det pedanter och dom som har bra ordning, men också många hopplösa
slarvers. Jag har sett många skräckexempel.
– Jag har själv gjort som många andra, egna lådor av gamla limburkar som målarna
använder eller använt mig av hinkar. Men det är rätt värdelöst, det blir lätt en himla röra.
Har du en hink med 15 kilo lös skruv, är det svårt att hitta rätt grejer.

Vad tycker du om de nya produktförpackningarna i plast?
– De kommer att göra mycket nytta. Hållbarheten på plastboxarna går inte att jämföra
med de i papp. Säg att du jobbar ute och så kommer det en skvätt regn. Med en
pappförpackning har du snabbt skruv som ligger överallt på marken. Är det sedan lite
bråttom händer det ofta att man kastar skruven och åker och köper en ny förpackning. Med
ESSBOX System blir det mycket mindre svinn.

Är det mycket svinn i branschen?
– Ja, det skulle jag säga. Tappar man ut lite skruv är det lätt att tänka ”äh, det är bara lite
skruv”, men tappar du lite skruv varje år blir det också pengar.

Hur löser plastboxarna det problemet?
– För det första är boxarna mer tåliga och går inte sönder om du tappar dem i backen. För
det andra står de emot regn så man behöver inte oroa sig för att skruven ska rosta.

Plastboxarna är även godkända för livsmedel, vad säger du om det?
– Haha, det får man se som en bra bonus.

Är ESSBOX System något för hemmafixaren också?
– Absolut, hemmafixaren behöver också ha koll på grejerna. Många jag träffar använder
bastun, städskrubben eller garaget som avstjälpningsplats. Med ESSBOX System kan man
ha allt på ett och samma ställe och slipper leta när man ska fixa något.

Läs mer på essbox.se

Sida 3

Till sist, hur känns det att vara ESSBOX Systems ansikte utåt?
– Det är väldigt roligt att få representera en produkt som är så bra! Jag har använt ESSVE:s
produkter i många år och därför känns det extra kul att få vara med från start när de
lanserar en ny produkt.

Kortfakta:
Namn: Mats ”Matte” Karlsson
Aktuell: Är ansiktet utåt för ESSVE:s nya förvaringslösning ESSBOX System
Ålder: 37 år
Familj: Flickvännen Lina och dottern Nellie
År i branschen: Runt 20 år
Specialistkunskap: ”Jag är bra på att hitta lösningar - kan koka soppa på en spik”
Det viste du inte om Matte: ”Jag älskar klockor, är lite av ett klockfreak”
Intressen: Motorsport och kitesurfing
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