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SZAPPANOK  
CSOMAGOLÁSA

A szappanok minden esetben 
75 mm szélességűek, 50 mm 
mélységűek és 25 mm magas-
ságúak. 

A tervezés során figyelembe 
kellett vennünk a gyártás 
technológiai sajátosságából 
adódó hibákat, melynek hatá-
sára a termékek egy kevéssé 
eltértek a névleges mérettől. 
Ugyancsak figyelembe kellett 
vennünk a termék hatását  
a csomagolásra.

A termék zsír- és víztartalma 
kismértékben hatással lehet  
a csomagolásra, de a megfelelő 
érési idő betartásával ezt kikü-
szöböltük. A méretbeli változa-
tosság eredményeként a már 
kész tervek közül ki kellett 
zárnunk az egyébként legki-
sebb anyagköltségekkel járó 
alternatívát, mely során a szap-
pant grafikával ellátott műnyo-
mó papírral körülburkoltuk.  
A körbeburkoló csomagolás 
során elcsúsztak az illesztési 
pontok, ezáltal esztétikai érté-
kéből veszítve, illetve a gyűjtő-
csomagolásban való elhelyezé-
se is problémát jelentett  

JJ Manu Art Alkotó Műhely által gyártott 
termékek grafikai és csomagolás tervezése
Nánási Gabriella    

A szakdolgozatom egy  
kozmetikai cikkeket gyártó 
manufaktúra által készí-
tett szappanok csomagolá-
sát,a levendulás fürdősó 
címkéit, illetve egy leven-
dulás ajándékcsomag ter-
vezését foglalta magába.

leges méretéhez képest na-
gyobb belső teret biztosítottak 
a terméknek, illetve a gyűjtő-
csomagolást pontosabb adatok 
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1. ábra. Az alapdoboz fektetett ábrája

2. ábra. Az öv fektetett ábrája méretekkel milliméterben kifejezve

a méretbeli változatosságokból 
kifolyólag.

A további tervek alkalmas-
nak bizonyultak, mivel a név-
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alapján tudtuk megtervezni.  
A szappancsomagolások mind 
a két esetben 300 g/m2 tömegű 
matt műnyomó kartonra  
lettek tervezve.

AZ ÖSSZEAKASZTÓ  
FÜLES RÖGZÍTÉSŰ  
SZAPPANDOBOZ

Ebben az esetben a névleges 
méretek minden irányból meg 
lettek toldva 2 mm-rel, mely 
mozgásteret biztosított a ter-
méknek, illetve a tűréshatáro-
kon belüli vágási hibák esetén 
is alkalmasnak bizonyult  
a rendeltetési céljára.

A csomagolás zárási mecha-
nikája két részből áll. Az össze-
állítás sorrendjében az első  
az összeakadó fülek zárása,  
a második egy bedugófül, 
amely a csomagolás végső 
lezárását végzi. Zárás után  
a csomagolás egy szabályos 
téglatest alakját veszi fel.  
Ennélfogva könnyen, nagy 
pontossággal alakítható ki 
hozzá gyűjtőcsomagolás.

AZ ÖVES RÖGZÍTÉSŰ 
SZAPPANDOBOZ

Ez a csomagolóeszköz két rész-
ből áll. Az alapdobozból, ami 
köztes vágási veszteség nélkül 
stancolható és burkolja a ter-
méket, az öv pedig fixálja a 
csomagolást. (1. és 2. ábra)  
A termék számára fenntartott 
hely mérete minden irányból 
3 mm-el több, mint a szappa-
nok névleges mérete.

A csomagolás összeállítása 
során az alapdobozon elhelye-
zett összes bígelést 90 fokkal 
meghajlítottuk, így megkap-
tuk a már szinte kész csomago-
lást. Ezt követően köré vezet-
tük a hozzá tartozó övet, mely 
fixálta a csomagolást.

Mivel mind a két csomagolás 
hasonló rendszerű, ezért alkal-
mazásuk előnyeit és hátrányait 
vizsgáltuk, illetve a termék 
gyártójának véleményét is 
fontos szempontként azonosí-
tottuk.

 Az összeakasztó füles doboz 
előnye, hogy kisebb az anyag-
költsége, mint az övesének, 
viszont csak veszteséggel vág-
ható ki, illetve szappanfajtán-
ként más-más grafikát igényel. 

Az öves doboz előnye, hogy 
veszteség nélkül kivágható  
a doboz és az öv is, illetve az öv 
rendelkezik a grafikai elemek-
nek szükséges nyomtatási felü-
lettel, melyen feltüntethető az 
összes szükséges információ, 
így a doboz kaphat egy alap-
grafikát, ami passzol az összes 
típusú szappanhoz. Azonban 
hátránya, hogy anyagszükség-
lete nagyobb, mint az előbb 
említetté.

A megvizsgált szempontok 
alapján az öves rögzítésű szap-
pandoboz mellett döntöttünk, 
annak ellenére, hogy az alap-
anyag igénye nagyobb, mivel 
egyszerűbb szerkezete miatt 
könnyebben összeállítható, 
valamint a megrendelő számá-
ra is ez bizonyult a legmegfele-
lőbb alternatívának.

A LEVENDULÁS  
DÍSZCSOMAGOLÁS

A levendulás díszcsomagolás 
egy aromaterápiás termékcso-
mag, mely tartalmaz egy le-
vendulás kecsketejes szappant, 
300 g tömegű fürdősót 100 mm 
átmérőjű üvegedényben és egy 
levendulás illatpárnát.

A díszcsomagolás egy doboz, 
melyhez 410 g/m2 tömegű 
kraft kartont választottunk.

A csomagolást olyan módon 
kellett kialakítanunk, hogy  
a termékek elférjenek benne.

A szappan csomagolt álla-
potban került a dobozba, ezért 
a méretei megfeleltek a csoma-
golás utáni külső méreteknek. 
A fürdősó üvege 100 mm át-
mérőjű és 80 mm magas.  
Az utolsó és egyben a legkisebb 
termék a csomagban egy illat-
párna, mely 10 mm magas,  
80 mm széles és mélysége  
50 mm.

A kialakított doboz belső 
magassága 82 mm, szélessége 
120 mm, mélysége pedig 200 
mm lett. A termékek rögzítésé-
re kialakítottunk egy betétet, 
amely a mozgáscsillapítást 
hivatott elvégezni.

A doboz információhordozó 
eleme egy öv, amit az összeállí-

3. ábra. Az elemek összeállítása
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tott doboz körül vezetünk 
végig. Az öv 60 mm magas és 
440 mm hosszú. Az összeállí-
tás során a doboz aljába he-
lyeztük a betétet, melybe  
a későbbiekben a termékek 
kerülnek, majd ráhelyeztük  
a tetőt. Végül a fixálást az öv-
vel értük el. (3. ábra) 

A GYŰJTŐ- 
CSOMAGOLÁSOK

A gyűjtőcsomagolások egyen-
ként hat darab terméket tartal-
maznak. A levendulacsomag 
esetében, mivel ez egy speciá-

lis termék, nem terveztünk 
külön gyűjtőcsomagolást. 

A gyűjtőcsomagolásoknál 
egy 1,5 mm vastag E-hullámú 
HPL lemezt alkalmaztunk, 
mivel ez az anyag alkalmas az 
összeállított termékcsomag 
tömegének megtartására.

A szappanok gyűjtőcsoma-
golása egységenként 6 darab 
terméket tartalmaz. 

A gyűjtőcsomagolás tervezé-
se során a szappandoboz mére-
teivel számoltunk. A gyűjtő-
csomagolás ebben az esetben 
egy körülburkoló csomagolás. 
A rögzítés két oldalt öntapadó 

címkével történik, illetve  
a hosszanti oldalon ragasztás-
sal. (4. ábra)

A fürdősó mechanikai hatá-
sokra érzékeny termék, tehát 
védelemre van szüksége.  
A mechanikai védelmet maga 
a hullámpapír doboz, illetve  
a hozzá kialakított rekeszték 
látja el. A választott dobozunk 
a FEFCO 0201, melynek belső 
méreteit úgy alakítottuk ki, 
hogy beleférjen hat darab 
termék, illetve az ezeket elvá-
lasztó rekeszték, mely azonos 
anyagra lett tervezve, mint  
a doboz maga. Ez esetben  
a belső szélessége 310 mm,  
a mélysége 206 mm, a magas-
sága pedig 82 mm lett, mivel 
termékenként 2-2 mm moz-
gásteret hagytunk, illetve  
a rekesztéket is 2 mm-nek vettük.

A dobozhoz tartozó  
rekesztéket két részből állítot-
tuk össze, melyek kereszt alak-
ban kapcsolódnak, és így  
kerülnek be az alapdobozba.  
A rövidebb elemből két darab 
szükséges a teljes rekesztékhez. 
(5. ábra)

CÍMKÉK  
A CSOMAGOLÁSON

A csomagoláson több helyen 
jelenik meg címke. A fürdősó 
csomagolásán és a gyűjtőcso-
magoláson.

A fürdősó három címkével 
van ellátva. Az üveg tetején 
egy 75 mm átmérőjű, az alján 
egy 60 mm átmérőjű, a palást-
ján pedig egy 38 mm magas  
és 115 mm széles címke  
helyezkedik el.

A gyűjtőcsomagolás  
esetében egy általános infor-
mációkkal ellátott címkét he-
lyeztünk el. Ezek a címkék  
50 mm magasak és 80 mm 
szélesek.
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4. ábra. A szappan gyűjtőcsomagolás 

5. ábra. A rekeszték elemei
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GRAFIKAI ELEMEK  
TERVEZÉSE  
A CSOMAGOLÁSOKHOZ

A grafikai tervezés során ügyel-
tünk arra, hogy a jogszabályok 
által megkövetelt információ-
kat feltüntessük a csomagolá-
sokon, valamint esztétikailag 
vonzóvá tegyük a termékeket  
a fogyasztók számára.

A SZAPPANOK GRAFIKÁJA

A szappanok csomagolásának 
alapdobozát azonos grafikával 
láttuk el, mivel ez az alapszín 
jól illeszkedik az övek mind-
egyikéhez. (6. ábra)

Az egységes alapdoboz mel-
lett a csomagolás része egy öv is, 
melyen a termékinformációk 
helyezkednek el. A grafika 

szappanonként eltér, de minden 
öv tartalmazza a gyártó adatait, 
a termék összetevőit, a pontos 
száraztömeget, illetve a csoma-
golás újrahasznosíthatóságára 
vonatkozó jelöléseket. (7. ábra)

Az alapdoboz és az öv tervei-
nek segítségével készítettünk 
egy 3D modellt a leendő ter-
mékről. (8. ábra)

A FÜRDŐSÓ GRAFIKÁJA

A fürdősóhoz három címkét 
terveztünk. A tetőre tervezett 
címke tartalmazza a cég logó-
ját és a termék nevét, rövid 
ismertetővel. Az üveg aljára 
kerültek a felhasználót tájékoz-
tató fontos termékinformá- 
ciók. (9. ábra)

Az üveg palástjára tervez-
tünk még egy címkét, melyen 
a logó, a termék neve, illetve  
a termék névleges tömege  
látható. (10. ábra)

A DÍSZDOBOZ GRAFIKÁJA

A levendulás alapdoboz eszté-
tikus megjelenésű kraft kar-
tonból készült, grafika nélkül. 
Az övön található a csomag 
neve és egy rövid leírás a ter-
mékek jótékony hatásáról. 
Azonos grafikai elemekkel 
láttuk el, mint a többi 
levendulás terméket. 
(11. és 12. ábra)

A GYŰJTŐCSOMAGOLÁS 
GRAFIKÁJA

A gyűjtőcsomagolásoknál  
a grafikát az információk 
közlésére használtuk egy 
címke formájában, a szappan 
és a fürdősó esetében. 
A címke tartalmazza 
a termékinformációkat és 
a darabszámot.  
(13. ábra)

J.J. MENU ART HIDEGEN 
SAJTOLT KECSKETEJES SZAPPAN 

A szappanok készítése során magas 
minőségű hidegen sajtolt olajakat, 

kecsketejet, természetes illóolajokat, illetve 
szárított gyógynövényeket használtunk. 
Ezen alapanyagok természetes módon 
ápolják bőrünket, illetve aromaterápiás 

hatásuk sem elhanyagolható, mely 
megnyugtatja testünket és lelkünket.
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6. ábra. A szappanok alapdoboza

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

100g

Gyártási tételszám:

KECSKETEJ SZAPPAN
DIÓLEVÉLLEL ÉS ZÖLDAGYAGGAL

Ingredients/Összetevők: Sodium Olivate, Sodium 
Cocoate, Goat Milk, Sodium Zea Mays, 
Montmorillonite, Juglans Regia Leaf

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

KECSKETEJ SZAPPAN
DIÓLEVÉLLEL ÉS ZÖLDAGYAGGAL

Színtetikus illatanyagoktól, mesterséges 
színezékektől, parabénektől, tartósítószerektől, 

illetve más szintetikus anyagoktól mentes.

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

100g

Gyártási tételszám:

KECSKETEJ SZAPPAN
KAMILLÁVAL ÉS MÉZZEL

Ingredients/Összetevők: Sodium Olivate, Sodium 
Cocoate, Goat Milk, Sodium Cacao Butterate, 
Acacia Honey, Chamaemelum Nobile

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

KECSKETEJ SZAPPAN
KAMILLÁVAL ÉS MÉZZEL

Színtetikus illatanyagoktól, mesterséges 
színezékektől, parabénektől, tartósítószerektől, 

illetve más szintetikus anyagoktól mentes.

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

100g

Gyártási tételszám:

KECSKETEJ SZAPPAN
LEVENDULÁVAL

Ingredients/Összetevők: Sodium Olivate, Sodium 
Cocoate, Goat Milk, Sodium Zea Mays, Sodium 
Vitis Vinifera Seedate, Lavender Flower, 

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

KECSKETEJ SZAPPAN
LEVENDULÁVAL

Színtetikus illatanyagoktól, mesterséges 
színezékektől, parabénektől, tartósítószerektől, 

illetve más szintetikus anyagoktól mentes.

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

100g

Gyártási tételszám:

KECSKETEJ SZAPPAN
ZABPEHELLYEL

Ingredients/Összetevők: Sodium Olivate, Sodium 
Cocoate, Goat Milk, Sodium Zea Mays, Sodium 
Vitis Vinifera Seedate, Avena Sativa Bran

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

KECSKETEJ SZAPPAN
ZABPEHELLYEL

Színtetikus illatanyagoktól, mesterséges 
színezékektől, parabénektől, tartósítószerektől, 

illetve más szintetikus anyagoktól mentes.

7. ábra. A négyféle öv grafikával
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ÖSSZEFOGLALÁS

A tervezés során létrehozott 
csomagolásunk a megbízásnak 
eleget tett, mivel alkalmasnak 
bizonyult a termékek befoga-
dására, illetve grafikai tervezés 
után egy jó megjelenésű bur-
kolatot kaptunk, ami felkelti  
a fogyasztók figyelmét. 

A megrendelő elégedett  
volt mind a grafikai, mind  
a mechanikai tervezéssel,  
melyet az is mutat, hogy gépi 
gyártásban szeretné legyártat-
ni termékei csomagolására.

8. ábra. A szappanokról készült 3D modell

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 
LEVENDULÁS FÜRDŐSÓ

Magnéziumban 
gazdag, aromaterápiás 

fürdősó.

Gyártási tételszám:

Ingredients/Összetevők: 
Magnesium Sulfate, Himalayan Salt, Cocos 

Nucifera, Lavandula Hybrida Flower, Levendula 
Angustifolia OilSativa Bran

LEVENDULÁS 
FÜRDŐSÓ

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 

6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

9. ábra. Az alsó-felső címke

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 
Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 
LEVENDULÁS FÜRDŐSÓ

300g

10. ábra. A palást címke

LEVENDULÁS FÜRDŐSÓ

LEVENDULÁS ÁLMOK

Egy csomag a levendula szerelmeseinek. 
Add át magad a pihenésnek, szabadulj meg a stressztől. 

A levendulás kecsketej szappan táplálja bőrodet, a fürdősó pedig magas 
magnézium tartalmának köszönhetően hatékonyan oldja a feszültséget. 
E mellet a csomag tartalmaz egy levendula párnát is, mellyel ruháidat a 

szekrényben, vagy otthonodat is csodásan illatosíthatod.

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 
LEVENDULÁS ÁLMOK

11. ábra. A díszdoboz övrésze

12. ábra. A levendulás csomagolás

13. ábra. A szappan és fürdősó címkéi
Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

Ingredients/Összetevők: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Goat Milk, 
Sodium Zea Mays, Sodium Vitis Vinifera Seedate, Lavender Flower, 
Levendula Angustifolia Oil

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

KECSKETEJ SZAPPAN 
LEVENDULÁVAL

6 x 100 g

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

KECSKETEJ SZAPPAN
KAMILLÁVAL ÉS MÉZZEL 

6 x 100 g

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

Ingredients/Összetevők: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Goat Milk, 
Sodium Zea Mays, Sodium Vitis Vinifera Seedate, Lavender Flower, 
Levendula Angustifolia Oil

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

KECSKETEJ SZAPPAN 
ZABPEHELLYEL

6 x 100 g 

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

KECSKETEJ SZAPPAN 
DIÓLEVÉLLEL ÉS ZÖLDAGYAGGAL

6 x 100 g

Ingredients/Összetevők: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Goat 
Milk, Sodium Cacao Butterate, Acacia Honey, Chamaemelum 
Nobile

Ingredients/Összetevők: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Goat Milk, 
Sodium Zea Mays, Montmorillonite, Juglans Regia Leaf

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

6 x 300 g

LEVENDULÁS FÜRDŐSÓ

Ingredients/Összetevők: 
Magnesium Sulfate, Himalayan Salt, Cocos Nucifera, Lavandula 
Hybrida Flower, Levendula Angustifolia OilSativa Bran

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

Ingredients/Összetevők: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Goat Milk, 
Sodium Zea Mays, Sodium Vitis Vinifera Seedate, Lavender Flower, 
Levendula Angustifolia Oil

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

KECSKETEJ SZAPPAN 
LEVENDULÁVAL

6 x 100 g

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

KECSKETEJ SZAPPAN
KAMILLÁVAL ÉS MÉZZEL 

6 x 100 g

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

Ingredients/Összetevők: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Goat Milk, 
Sodium Zea Mays, Sodium Vitis Vinifera Seedate, Lavender Flower, 
Levendula Angustifolia Oil

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

KECSKETEJ SZAPPAN 
ZABPEHELLYEL

6 x 100 g 

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88

KECSKETEJ SZAPPAN 
DIÓLEVÉLLEL ÉS ZÖLDAGYAGGAL

6 x 100 g

Ingredients/Összetevők: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Goat 
Milk, Sodium Cacao Butterate, Acacia Honey, Chamaemelum 
Nobile

Ingredients/Összetevők: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Goat Milk, 
Sodium Zea Mays, Montmorillonite, Juglans Regia Leaf

Manu Art
KOZMETIKUM

JJ 

6 x 300 g

LEVENDULÁS FÜRDŐSÓ

Ingredients/Összetevők: 
Magnesium Sulfate, Himalayan Salt, Cocos Nucifera, Lavandula 
Hybrida Flower, Levendula Angustifolia OilSativa Bran

Gyártó/felelős személy (TID):
J.J.MenuArt Kft. 
6060 Tiszakécske Tiszasor u. 88


