A 2015. évi hungaropack
Magyar Csomagolási Verseny díjazottjai
Nagy Miklós, Svraka Angéla

Idén 32. alkalommal került megrendezésre a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási
Verseny, amelyet az Anyagmozgatási és
Csomagolási Intézet még 1967-ben alapított és a CSAOSZ 2002 óta gondoz.
A versenyt kezdetektől fogva a nemzetközi megmérettetések – utóbb már csak a WorldStar Csomagolási Világverseny – szabályrendszere alapján szervezi meg a CSAOSZ. Ez is az oka annak,
hogy idén csatlakoztunk a Csomagolási Világszövetség és az Interpack-kiállítást szervező
Messe Düsseldorf közös kezdeményezéséhez, és
„HUNGAROPACK Save Food díj” megnevezéssel
egy, a HUNGAROPACK-díjakkal azonos értékű
elismerés kiadását vállaltuk. A díjat olyan élelmiszer-csomagolás kaphatja meg, amely kategóriájában új megoldásával az élelmiszer-veszteség
mérsékléséhez hozzá tud járulni.
Az idei versenyre 36 vállalattól 60 nevezés érkezett, amelyek közül egyet, a tavalyi pályázat
megismétlése miatt, vissza kellett utasítanunk,
így 59 munka bírálatát végezte el a zsűri. A nevező vállalatok száma eggyel ugyan elmaradt az elmúlt évitől, a nevezések száma azonban örvendetesen növekedett, hiszen tavaly 54 volt.
Az 59 nevezésből 51 tartozik a fogyasztói és
gyűjtőcsomagolás, míg nyolc a szállítási csomagolás kategóriába. Ez az arány a korábbi
években is hasonló volt, bár a többletnevezések mind a fogyasztói csomagolás kategóriában érkeztek.
Idén is nagyobb részt képviselnek a csomagoló
szer-gyártóktól, bércsomagolóktól érkezett nevezések, számuk negyvenhét. Csomagolási tevékenységet
végző vállalattól 12 db készterméket tartalmazó
csomagolást kaptunk.
A versenyen részt vevő 36 vállalat közül tíz
első nevező, visszatérő – tehát egy-egy év kihagyása után, megfelelő szintű munka esetén
pályázó – nyolc, a hosszabb ideje (az utolsó három évet vizsgálva) minden évben pályázók száma pedig tizenhét.

A verseny Bírálóbizottsága 2015. szeptember
3-án tartotta ülését, és hozott döntést a Hungaropack, a Hungaropack Save Food, a különdíjak és az oklevelek odaítéléséről.
Hungaropack-díjas elismerésben
részesültek
Helia-D Kft.
Helia-D Age Control Plus termékcsalád

A termékcsalád kétféle, egy nappali és egy éjszakai krémet tartalmaz, mindkettő sejtmegújító hatású, argán őssejt kivonattal készül. A
prémium kategóriás készítményeket megújult
arculatú, igényes csomagolásban hozzák forgalomba. A krémek elsődleges csomagolása üvegtégely, melynek megjelenését a színátmenetes
füstüveg hatás teszi izgalmassá. A polipropilén
záróelem és a tégely peremének óarany színe a
magas minőségre utal. A tégely felületén szitanyomtatással is megjelenik az arany szín, amit
jól egészítenek ki a fehér színű szövegek. Másodlagos csomagolásként a krémekhez bedugónyelves kartondobozt terveztek, fekete-arany nyomtatásuk jól illeszkedik a tégelyek grafikájához. A
kartondobozon belül kimetszett betét gondoskodik az arckrém megfelelő rögzítéséről. A csomagolás összetevői szelektív gyűjtést követően
újrahasznosíthatók. A tégelyek töltését, zárását
gépi úton végzik.
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Mosonpack Kft.
Kúp- és tányérkerék tengerentúli szállítási csomagolása

A nevezés egy magyar autóipari vállalat által
gyártott kúp- és tányérkerekek észak-amerikai
exportra kerülő szállítási csomagolásának megújítása.
A szállítási csomagolás gépi kezelésre alkalmas
faláda, hullámpapírlemez betét és VCI korrózióvédő fólia összetevők felhasználásával készül.
A nevezés lényegi részét a termékek csomagoló
eszközön belüli elrendezését és mozgásmentesítését szolgáló betétek jelentik.
A kúpkereket – VCI-fóliával burkolást követően – állítva helyezik a négy rétegben meghajtogatott, kimetszett hullámpapírlemez betétbe, a
tányérkerék pedig egyesével kerül az ugyancsak
kimetszett hullámpapírlemez tartóba. A faládán
belül a betétek pozícionálását egyes sarkok kimetszésével érik el, amivel egyben az a faláda
merevítését szolgáló fakerethez is illeszkedik.
Az áttervezett megoldás a csomagolószer-fel
használást az eredeti negyedére(!) csökkentette.

Az elegáns formájú, 750 ml űrtartalmú, menetes szájú, fehér színű Bordolese Nobile palackon
belső mintázatot alakítottak ki. Az üveg különleges tulajdonságainak köszönhetően a gyártási
eljárás során nem készülhet két teljesen egyforma palack. Külső felülete szinte teljesen sima, tehát a belső domborítás nem akadályozza a címkézést. A minta a folyadékkal töltött palackban
alig láthatóan, fénytörésként jelenik meg, és
csak a folyadék kiöntésével válik teljesen láthatóvá. A belső mintázat nagyszerű lehetőséget jelent egy termék bemutatására, ugyanakkor arra
is képes, hogy egy márka egyedi tulajdonságait is
tökéletesen kifejezze, és megkülönböztethetővé
tegye a versenytársak termékeitől. A motívum
igény szerint bármilyen palackon, akár annak
teljes felületén is alkalmazható.
A mintázat lehet geometriai, de lehet akár
ábra vagy logó is. A palack üveghulladékként
újrahasznosítható és gépi csomagolásra teljes
mértékben alkalmas. Ismereteink szerint, a különleges gyártástechnológiát a világon két gyárban alkalmazzák – közülük az egyik magyar.
STI Petőfi Nyomda Kft.
Hamisítás elleni védelmi megoldásokkal ellátott
gyógyszeres doboz

O-I Manufacturing Magyarország Kft.
750 ml-es belső mintázatú Bordolese Nobile
üvegpalack
A gyógyszerhamisítás ellen leghatásosabbak a
látható és láthatatlan jelek kombinációi a csomagoláson.
A négyszínes ofszetnyomtatással, kartonból
készült, ellentétes irányú bedugónyelves szerkezetű dobozon megtalálható védelmi elemek
a következők: M-icon, ami csak speciális lencse
segítségével látható; váltakozó méretű mikroírás;
a szerializációt szolgáló egyedi vonalkódos azonosító; Braille-írás; a pozícionált hologram fólia;
Twin ICI: UV-fényben látható rejtett információ; UV-fényre láthatóvá váló nyomat, fémérzékeny
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nyomat: a felület fémmel való érintkezés során
megváltozik; QR-kód; a nyomon követhetőséget biztosító 2D adatmátrix, továbbá egy speciális
applikáció alkalmazásával az eredetiség okostelefonnal is ellenőrizhető. A doboz dézsmálásbiztos
zárású, a gyógyszerszemek primer csomagolása
bliszter, a zárófólián sorszámozás segíti az adagolást. A fóliázott felületek eltávolítása után a doboz újrahasznosítható. A csomagolóeszköz szerkezete lehetővé teszi a gépi töltést.

2015-ben első ízben
Hungaropack Save Food-díjas
elismerésben részesült
Greiner Packaging Kft. és SáGa Foods Zrt.
Snacki & Go! pulykavirsli fogyasztói csomagolása

Volánpack Zrt.
Megmunkálandó fémgyűrű újrahasználható szállítási
csomagolása

A kétféle ízesítésű mini pulykavirslihez mikrohullámú sütőben felmelegíthető, a felhasználást megkönnyítő egyedi csomagolást terveztek
a szakemberek.
A termék a pohárból (melegítés nélkül) akár
útközben is fogyasztható. A védőgázos technológiához PP/EVOH anyagösszetételű, gázzáró
poharat hőformáztak, a pohár szájrészén fedőA fémötvözet gyűrűk gyártó–megmunkáló– fólia biztosítja az eredetiséget/bontatlanságot és
gyártó közötti szállításához készült csomagolás a szükséges záróképességet. A visszazárhatóságot
újrahasználható kivitelű, és pontosan meghatá- egy fröccsöntött, szerszámban címkézett fedél rározott szállítási, tárolási, valamint kezelési felté- pattintásával biztosítják. A kényelmes fogyasztást
hozzáadott villa segíti. A poharat egy perforáció
teleknek felel meg.
A szállítási csomagolás összetevői: rakodólap- feltépésével könnyen eltávolítható kartonöv öleszerkezetű ládaalj, oldalelemek, rétegelt falemez- li körbe, erre nyomtatták a kötelező információből készült rekeszték, harmonikaszerűen nyit- kat és a reklámgrafikát. A pohár és az öv együtt
15,5 g, míg a fedél tömege mindössze 5 g. A terméható tető és rögzítő segédelemek.
A fémgyűrűt a megmunkálás során darabok- kek csomagolását automata töltő-záró rendszerű
ra vágják. A nevezett csomagolási megoldás egy- gépen végzik. A pohár a zárófólia eltávolítása
aránt alkalmas a megmunkálandó gyűrű, vala- után, a kartonöv és a rápattintó fedél újrahaszmint a feldarabolt gyűrűdarabok szállítására úgy, nosítható.
hogy a csomagolás alapvető felépítésén nem kell
változtatni.
A Csomagolási és Anyagmozgatási
A tervező sok apró részletre figyelve dolgozott Orsz ágos Szövetség különdíjait
(a harmonikaszerűen nyíló tető összecsukódás
k apta
elleni védelme), és jól kihasználta a kiinduló
termék jellemzőit, a gyűrű belsejében lévő sza- DOMI Fokhagyma Kft.
bad területre helyezte a gyűrűdarabok befoga- DOMI fokhagymacsalád fogyasztói és
dására szolgáló rekesztéket. A ládaelemek szege- gyűjtőcsomagolása
zés nélkül, oldható elemekkel állíthatók össze,
Dunapack Kft. Nyíregyháza
zárhatók.
Kerti bútor és homokozó termékcsalád
hullámpapírlemez doboza
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Green Packaging Kft.
Orvostechnikai berendezés tengerentúli szállítási
csomagolása
Medikémia Ipari és Kereskedelmi Zrt.
PREVENT nedvesített törlőkendő család csomagolása
Az Élelmiszer Szaklap különdíjainak
nyertesei
Béflex Zrt.
Plüss farm papírdisplay
Dunapack Kft. Nyíregyháza
„Boci Mix” táblás csokoládé kínálódoboza
Univer Product Zrt.
K’enni jó zöldségkrém termékcsalád csomagolása
A Földművelésügyi Minisztérium
különdíjának nyertesei
FSD Packaging Kft.
Kézműves sajt kartondoboza
Keskeny és Társai 2001 Kft.
Panyolai Esszencia díszdoboza
Kompress Nyomdaipari és Szolgáltató Kft.
ZOLLAI baromfi termékcsalád csomagolóeszközei
A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
különdíjainak nyertesei
Béres Gyógyszergyár Zrt.
Béres Csepp Extra adagolópumpával

a terméket biztonságosan rögzíti. Egy feltéphető
szerkezeti elemnek köszönhetően a függesztett
tárolás is megoldható. A tervezők alapvető célja
az volt, hogy a vevő már a dobozt kézbe véve is
teljesen pontos képet kapjon a benne lévő termék
színéről és textúrájáról. A terméktulajdonság élethű megjelenítéséhez különleges technikát alkalmaztak: a négyszínes ofszetnyomtatást és teljes
felületű matt lakkozást szitatechnológiával végzett UV-formalakkozással egészítették ki. A grafikai elem így látványosan kiemelkedik a karton
matt felületéből, és a szitanyomtatásnak köszönhetően tapintással is érzékelhető. A vastag lakkréteg a hajlítási élre nem kerülhet, amit a grafikai
tervezőnek figyelembe kell vennie. A terméket a
betét rögzítése miatt kézzel helyezik a dobozokba.
A Magyar Műanyagipari Szövetség
különdíjának nyertese
Caola Zrt.
CaoNatur kozmetikai termékcsalád csomagolása

Sz. Variáns Kft.
Sárga Borház Tokaji Esszencia díszdoboza

A Munk a adók és Gyáriparosok
Országos Szövetsége különdíjának
nyertese

A Magyar Gr afik a különdíjának
nyertese

Thermofoam Kft.
Univerzális, újrahasználható alkatrésztároló csomagolás

STI Petőfi Nyomda Kft.
Fing’rs SensatioNail kartondoboz család

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
különdíjainak nyertesei

A zselé alapú körömlakkok csomagolására azonos irányú bedugónyelves szerkezetű, 300 g/m²
tömegű kartonból kimetszett dobozt terveztek.
A konstrukciót a doboz hátoldalának meghos�szabbításával kialakított betét egészíti ki, ami
perforációk mentén a csomagolásba hajtogatva

NEFAB Packaging Hungary Kft.
Nyomtatóburkolatok ExPak XL újrahasználható
csomagolása
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Thermofoam Kft.
Alkatrésztároló habtálca

A Nyomda- és Papíripari Szövetség
különdíjának nyertese

Sz. Variáns Kft.
DiVino borok ajándékdoboza

Stora Enso Packaging Kft.
Set top box kartondoboza

A Zöld Ipar Maga zin különdíjának
nyertese

A Pack aging Sz akl ap különdíjainak nyertesei

Green Packaging Kft. – Johnson Controls Mór Bt.
Autóülés-alkatrész újrahasználható szállítási
csomagolása

Adu Alba Kft.
Vákuumformázott műanyag habtálcák
Marzek Kner Packaging Kft.
Csokoládék demo kartondoboz családja
A PackMarket Portál különdíjának
nyertese
Dunapack Kft. Nyíregyháza
Jubileumi díszdoboz
A Print & Publishing Sz akl ap
különdíjának nyertese
CODEX Értékpapírnyomda Zrt.
Glyphogan agrokémiai booklet címke
A Tr ade Maga zin különdíjainak
nyertesei
Gyulahús Kft.
Gyulai Kolbász Kódex díszcsomagolása
Mocca Negra Zrt.
Mantaro kávé termékcsalád csomagolása
PL Beauty Cosmetics Kft. – Paqart Design Kft.
Anaconda kozmetikai termékcsalád megújult arculata
A Transpack Szaklap különdíjainak
nyertesei
Keskeny és Társai 2001 Kft.
Unicum szilva díszdoboza
Marzek Kner Packaging Kft.
I Heart boros címkecsalád
STI Petőfi Nyomda Kft.
Terra Pannonia kartonövek és tapadó címkék

Oklevéllel elismert nevezések
Béflex Zrt.
Körbejárható, adagolós T-shirt display
CODEX Értékpapírnyomda Zrt.
Mospilán hajtogatott booklet címke
Coveris Rigid Hungary Effekt Kft.
2750 ml-es HDPE füles tejeskanna
Dunapack Kft. Nyíregyháza
Oszcilloszkóp hullámpapírlemez doboza
Fingerprint Kft.
Angyal bor címkecsalád
FSD Packaging Kft.
Gyógyszercsomagolás hulladékának begyűjtő
doboza
Marzek Kner Packaging Kft.
Mooncake Milk csokoládédoboz
Mucius Scaevola Kft.
Audio-technica készlettartó doboz
Parma Produkt Kft.
Patikárium termékcsalád csomagolása
RONDO Hullámkartongyártó Kft.
Emeletes hajtogatott joghurtos betét és Pizzás
és salátás dobozcsalád
STI Petőfi Nyomda Kft.
Aqua Derma kozmetikumok kartondobozai
és Terra Naturi kartondoboz család
A Magyar Csomagolási Verseny a WorldStar
nemzeti programja, ezért a magyar verseny nyertesei jogosultak részt venni a WPO által szervezett világversenyen. Az idei megmérettetés különlegessége, hogy a Csomagolási Világszövetség
2016 májusában Magyarországon tartja tavaszi
ülését, ennek záróeseménye pedig a 2015. évi
WorldStar nyerteseinek díjátadó ünnepsége lesz.
Bízunk abban, hogy sok magyar csomagolás
vehet át megérdemelten WorldStar-díjat Budapesten, 2016. május 26-án.
Gratulálunk a nyerteseknek!
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