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A 35 éves Ann de Jong germán filológiát tanult 
az egyetemen, majd önkéntesként és kurátori 
asszisztensként kezdett el dolgozni a hágai Mau-
ritshuis királyi képgalériában. Ann mindig is 
rajongott a 17. századi világhírű holland és fla-
mand mesterek festményeiért. Egyszer betért 
egy antikváriumba, és véletlenül kezébe akadt 
egy gyógyszertári kézikönyv, melynek hatására 
úgy döntött, hogy szabad idejében illatokat fog 
kreálni. A rózsaszirom, a narancshéj, a jázmin és 
a gyöngyvirág komplex egyvelegének érzéki él-
ménye egyre jobban elbűvölte őt. Szeretett vol-
na egy igazi női parfümöt alkotni, igazán női 
illattal. Állandóan csak ez járt az eszében, még-
pedig olyannyira, hogy végül munkahelyén, a 
képgalériában felmondott, majd amszterdami és 
grasse-i parfümgyártók segítségével Ann megal-
kotott egy illatkollekciót, és kibérelt egy üzletet 
a Jordaan negyedben. A kezdeti finanszírozási 
gondok és sok ismerős nem túl biztató megjegy-
zései, hogy túlságosan nagy a konkurencia, 
sem tudták őt eltántorítani az álmától. Ma már 
az IVmeer parfümök 18-féle illatban kaphatók, 
és Ann a választott márkanévvel Jan Vermeer 
„Lány fülbevalóval” című csodálatos festménye 
előtt szeretett volna tisztelegni. A mesés illatok-
nak és az álomszép csomagolásnak köszönhető-
en az IVmeer stílusos márkává nőtte ki magát, 
mely a világra nyitott, trendtudatos és kontrasz-
tokat kedvelő nők számára lett megalkotva. 

Az IVmeer parfümcsomagolás nevű projekthez 
készült egy csomagolási megoldást célzó esetta-
nulmány is. A bemutatódoboz a KOLBUS BOX-
line luxusdobozokat készítő gépsoron valósult 
meg. A KOLBUS luxuscsomagolással foglalkozó 
szakmai csoport minden márkatulajdonos, gyár-
tó és csomagolási dizájner számára szívesen nyújt 
szakmai tanácsadást a feldolgozási és felhasználá-
si lehetőségekről, valamint beszerzési és új gyár-
tási metódusokról. Ez a KOLBUS szakmai cso-
port megalkotott egy tervezői márkát „August & 
Christine Marie” névvel, mely a KOLBUS gyár ala-
pítóinak állít emléket. Ezen belül olyan innovatív 
eredmények születtek, amelyek a luxuscsomago-
lás lehetőségeit a fellegekbe emelik.  A fókuszban 
a valódi 90 fokos élű minőségi luxusdoboz áll. A 
tervezői márka kreálta díszdobozok a KOLBUS 
GmbH & Co. KG által gyártott gépmodulok segít-
ségével öltenek valós formát. A könyvkötészetben 
alkalmazott vékony kartonok, ragasztók, érzé-
keny szubsztrátumok és megnyomott ívek feldol-
gozásában a KOLBUS több mint százéves tapasz-
talatának köszönhetően jöhetett létre a rugalmas 
és új géprendszer, mely a luxuscsomagolás gyár-
tását teszi lehetővé.  A már előre megnyomott és 
felületnemesített hajtott dobozokkal ellentétben 
itt például erősebb kartonokat bígelnek, kasíroz-
nak, préselnek, hajtanak meg és látnak el mág-
neszártechnikával. Manufaktúrában vagy éppen 
Ázsiába kiszervezett műhelyekben végzett körül-
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ményes kézi munka helyett a KOLBUS berende-
zésekkel rugalmasan és hatékonyan készülnek a 
luxusdobozok. Ennek köszönhetően a márkatu-
lajdonosok vagy dobozgyártók az igény szerinti 
gyártást rövid átállási idő és változatlan minőség 
mellett valósíthatják meg. Érdeklődés esetén szí-
vesen küldünk luxusdoboz-mintacsomagot. 

További információk a www.prosystem.hu 
weboldalon találhatók.

KOLBUS ÉS  
A HULLÁMKARTONDOBOZ-GYÁRTÁS  

A néhány éve sikeresen befutott KOLBUS Rigid-
box, azaz luxusdobozokat gyártó gépmodu-
lok mellett a KOLBUS most már lassan két éve 
új csomagolási szegmenssel bővítette portfó-
lióját. A cég felvásárolta a hullámkarton dobo-
zokat előállító gépek gyártóját, az angol BCS-t, 
mely cég 2016-ban „Queen’s Award for Enter- 
prise” díjban is részesült. A BCS mindig is a vezető 
hullámkarton doboz előállító gépek gyártóihoz 
tartozott, komponensei között a hullámkarton 
doboz gyártáshoz kapcsolódó, egyedi stancoló, 
ragasztó, hullámkarton nyomó, berakó és kira-
kó modulokat is megtaláljuk. A BCS-Autobox 
tökéletesen passzol a KOLBUS által Rahdenben 
gyártott specializált luxuscsomagoló gépekhez 
és a Kolbus amerikai Hycorr leányvállalatánál 
előállított stancnyomókhoz. A BCS jelenleg az 
egyik legfejlettebb hullámkarton doboz elő-
állító gépcsalád a közepes és kis példányszámú 

megrendelések körében. A gépek szervovezérlés-
sel rendelkeznek, így ennek köszönhetően egy 
adott típusú és formátumú dobozról másodper-
cek alatt át tudnak állni egy másik formátumú 
doboz gyártására. Minden funkció könnyen 
elérhető az egyszerűen kezelhető érintőképer-
nyőről, ezért legyen szó kicsi, óriási vagy akár 
komplikált kialakítású kartondobozokról, a BCS 
mindegyiket egy gombnyomásra legyártja. A BCS 
gépeket, a hullámkarton doboz gyártók mellett 
olyan üzemeknek is ajánljuk, akik szívesen átáll-
nának a saját hullámkarton dobozok gyártásá-
ra, hogy helyet, időt és pénzt takarítsanak meg. 
Hiszen a saját gyártású kartondobozok előállítási 
költsége töredéke a már kész kartondobozok be-
szerzési árának, arról nem is beszélve, hogy nem 
kell állandóan nagy mennyiségben kartondobo-
zokat raktározni. Ráadásul pont annyi és pont 
olyan méretű kartondobozt állíthatunk elő, ami-
re éppen szükségünk van. A BCS gépcsalád által 
kínált „box on demand” megoldások egyre kere-
settebbek a piacon, a berendezések hullámkar-
ton ívekből dolgoznak, és géptípustól függően 
max. 1200 doboz/óra teljesítményre képesek. 
A gépek 25%-kal kevesebb energiát fogyaszta-
nak, mint a hasonló más berendezések, anyagfel-
dolgozási ívszélesség terén pedig 100–2600 mm- 
ben lehet gondolkodni. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, úgy 
kérdésekkel kapcsolatban a magyarországi kép-
viselet, a Prosystem Print Kft. szívesen áll az Ön 
rendelkezésére. 


