„TwistBox”, a csavarmenetes kartondoboz
INNOVÁCIÓS SIKERTÖRTÉNET
Eiler Olga

A „Mintaszerű Csomagolásért”
Állami Díjjal tüntették ki 2005ben, Ausztriában, egy innovatív
doboz szabásminta tervezőjét,
Philipp Prause designert. A grazi
dobozgyártó, AGI/Klearfold Europe und Wall, eldöntötte, hogy
gyártani fogja a forradalmian új
dobozt, mielőtt ez másoknak
eszébe jutna.
Az új dobozkonstrukció az első
hajlított kartondoboz, amely csavarmenettel működik, illetve nyílik és záródik. A doboz ragasztás
nélkül készül, nyitása igazi meglepetés, és a doboztető a benne
levő termékhez akár bemutatótálcaként is használható. Az érdekes doboz nem csak azt sugallja, hogy a benne levő értéket
jól megóvja, hanem egyedi és
esztétikus megjelenésével a termék értékét növeli.
A zsűri értékelése szerint „A csavarmenetes kartondoboz, amely
a bajonettzár mechanizmusával
működik, azt bizonyítja, hogy
milyen kreatív ötletek lehetségesek a kartondobozgyártás szakterületén. A szabadalmi oltalomra bejelentett zárási megoldás
egyszerű, és problémamentesen
funkcionál, stabilitása megfelelő,
és jól visszazárható. A TwistBox
különböző méretekben gyártható, és sokféle termékhez alkalmazható.”
Először már 2004-ben, az Osztrák Design Versenyen nyert díjat a TwistBox, valamint a 2004.
évi Joseph Binder-versenyen a
„Design Fiktion” kategóriában.
A legnagyobb siker a nemzetközi
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Pro Carton-versenyen a „Professionals” kategóriában elnyert díj
volt.
CD-csomagolás kartonból
A tervező Philipp Prause már a
2002. évi Pro Carton-verseny óta
sikeres a pályán. Az általa tervezett díjnyertes „DiskLev” CD-csomagolás, amely teljesen kartonból, műanyag elemek nélkül készült, azóta számos nemzeti és
nemzetközi díjat nyert: 2003-ban
a Német Csomagolási Versenyen
díjazták, majd ugyancsak 2003-

ban World Star-díjat nyert. 2004ben Állami Díjat és Embalissimo
2004-díjat kapott. Hannoverben,
2004-ben, Gold Design Awarddíjjal ismerték el. A legutóbbi díj,
amelyet a „DiskLev”-vel nyert, a német „Materialica Design Award”
volt a termékkategóriában. A kartonból tervezett CD-csomagolást az MM Packaging gyártja.
A fiatal designer, Philipp Prause
sikeresen dolgozik saját designstúdiójában, honlapja a www.
prausdesign.com.
Forrás: procarton 01/06

