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A Burgo Group 13 telephelyével és 
20 papírgépével kiváló partner a grafikai, 
nyomdai, kiadói vagy akár a csomagolási 
szektorban tevékenyked�knek. A Burgo 
csoport ma már egy valóságos „rendszer”, 
mely magában foglalja a papírgyártás 
teljes világát a gyártástól, az értékesítésen, 
újrahasznosításon és fafeldolgozáson 
át a kutatásig; foglalkoznak ezenfelül  
papírgyárak tervezésével és kivitelezésével, 
de faktorálással és energiatermeléssel is.

 
2007-ben a Burgo Groupon belül létrehoztak egy 
új üzleti egységet, a „Mosaico Speciality Papers”-t, 
mely a nagy szaktudást igényl�, speciá lis termé-
kek tervezésére, fejlesztésére és piacra vitelére 
szakosodott. Az üzletág kereskedelmi és termék-
menedzserét, Antonio Appruzzese urat kérdez-
tük a cégcsoportról.

Mi a különlegessége a Burgo Group 
címkepapírjainak?
A címkepapír piac többi szerepl�je kizárólag szu-
per kalanderizált címkepapírt gyárt. A Mosaico 
ezzel szemben gépi simítású alappapírt készít 
(yankee henger segítségével). Ennek és egy spe-
ciális mázanyag-összetételnek köszönhet�en a 
mázolt terméket nem kell szuperkalanderizálni, 
egy szoftkalander segítségével elég magas fé-
nyességi érték érhet� el a mázolt oldalon. Az így 
elért nagyobb vastagság miatt a papír verseny-
társainál sokkal jobb merevséggel és hátoldali ér-
dességgel rendelkezik, ami egyrészt a nyomtat-
hatóság, másrészt a címkézési sebesség növelését 
eredményezi.

Milyen fejlesztéseket terveznek?
Jelenleg folyik egy további gyárunk átállítá-
sa standard címkepapírok gyártására, ami kb. 
50 000 tonnás kapacitásb�vülést jelent.

Emellett egy metalizált címkepapír el�állításá-
ra alkalmas alappapír gyártásával kívánjuk b�ví-
teni választékunkat.

Milyen trendek és divatok vannak a címke-
felhasználásban? 
Az utóbbi id�ben megfi gyelhet�, hogy a PET pa-
lackokra egyre inkább BOPP címkéket használnak.

A kétfajta anyag azonban együtt nem újrahasz-
nosítható, így a környezetvédelmi szempontok 
el�térbe kerülésével megn�tt a környezetbarát 
megoldások iránt az érdekl�dés. Ennek jegyében 
olyan címkepapírok kifejlesztésén dolgozunk, 
melyek száz százalék recyling alapanyagból ké-
szülnek. Ezek nemcsak hogy kisebb ökológia láb-
nyomot hagynak maguk után, de amennyiben 
eltávolítják a palackról, a két komponens külön-
külön teljes mértékben újrahasznosítható. 

A sörcímkézésnél a trend más, a papíralapú 
címkék közül a metalizált papírok továbbra is 
igen népszer�ek.

A digitális címkepapír piac jelenleg még nem 
ölt olyan méreteket, hogy meghatározó legyen a 
piacon, de igény esetén készek vagyunk a tech-
nológiai változások követésére.

A címkepapíron kívül milyen speciális 
termékeket gyártanak még?  
A grafi kai termékek közül a fels� szegmens szá-
mára gyártunk speciális alapanyagokat, mint pl. 
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különleges min�ség� kiadványok, kis példány-
számú, megszemélyesített digitális nyomtatvá-
nyok alappapírjait. De vev�ink a játékkártyák, 
ajándékcsomagoló papírok, bevásárló táskák, pla-
kátok, dobozok, kozmetikai, gyógyszer- és élel-
miszer-ipari csomagolások készít�i. A fl exibilis 
csomagolóanyagaink, PE és PP bevonatú papírok 
f� felhasználási területe az élelmiszeripar.

Napjainkban nem kerülhet� meg 
a környezetvédelem kérdése. Vannak-e 
e téren is speciális termékeik? 
Tudatában vagyunk annak, hogy a cég a gazdasá-
gi eredményeken túlmutató felel�sséggel tartozik 
a környezet és az er�forrásokkal való ésszer� gaz-
dálkodás és a fenntartható erd�gazdálkodás iránt, 
ezért a Mosaico a nemzetközi piacokon a papí-
rok széles skáláját kínálja FSC tanúsítvánnyal. Jól 
példázzák a felel�s környezetvédelmi szempon-
tok és a termékekkel szembeni igények ötvözetét 
a Green Kraft és Green Pack termékeink. El�b-
bi egy gépi simítású fehér kraft papír élelmiszer-
ipari csomagolásokhoz, míg utóbbi PE bevonatá-
val friss élelmiszerek csomagolására alkalmas.  
A teljes választék megtekinthet�: 
www.mosaicopapers.com


