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2002. november 18-án harmincötödik alkalommal lámpapír-lemezhez képest,  hogy vízálló és többször fel-
nyitotta meg kapuit az EMBALLAGE, a csomagolóipar  használható, hátránya hogy drága, nem környezetbarát 
kétévente megrendezésre kerülõ világfóruma Paris- és automata csomagolásra nem alkalmas.
Nord Villepiente városában. A rendezvény a csomago- Az Európai Unió új szabályai és a megváltozott lo-
lóipari és csomagolástechnikai szakág Európában leg- gisztikai követelmények a csomagolóanyag-gyártókat állan-
jelentõsebb és legszélesebb szakmai seregszemléje. dó fejlesztésekre késztetik, ezért a folyadékokhoz csoma-

Az elsõ Emballage kiállítást 1947-ben rendezték golóeszközöket, gyártósorokat, töltõgépeket és szállító-
meg Párizsban. Elsõ alkalommal  a csomagolás és a pa- rendszereket kifejlesztõ cégek is képviseltették magukat. 
lackozás 200 francia és külföldi szakértõje állította  ki Természetesen az Emballage kiállított termékeit és 
termékeit, 2002-re a kiállítók száma 2700-ra nõtt.  55 év technológiáit szinte vég nélkül lehet sorolni. Jelen volt 
elteltével az Emballage már nemcsak a gyártók  sereg- például a gyógyszeripar az automata csomagológépek-
szemléje, hanem a csomagolástechnikai folyamatok kel, melyek a síkban lévõ dobozt összeállítják,  megtöltik, 
egészét bemutató szakmai tapasztalatcsere az ötlettõl a lezárják és rakatolják, a kozmetikai ipar a  karton dísz-
felhasználásig. dobozokkal, töltõüvegekkel és újszerûen formatervezett 

A következõ területek  kiáll ítói  képviselte tték  kupakokkal, valamint az élelmiszeripar a polc- és  pad-
magukat: lódisplay-vel.

– Élelmiszerek csomagolása és tárolása A nyitó konferenciát a csomagolóanyagok kanadai 
– Kozmetikai cikkek csomagolása helyzetérõl tartották, amit több, a csomagolási innová-
– Luxuscikkek csomagolása ciók, mélyreható változásokról és rövid távú trendekrõl  
– Kozmetikai cikkek csomagológépei tartott elõadás követett.
– Folyékony anyagok csomagológépei A csomagolástechnika Oscar-díját a kereskedelem-
– Élelmiszerek csomagológépei be került legjobb csomagolások kapták. A díjak  áta-
– Egyéb csomagológépek dására november 20-án került sor a kora esti órákban. 
– Alapanyagok, fóliák Az Emballage koncepciója a nemzetközi piacok fej-
– Nyomtatás, dekorálás, markírozás, vonalkódok lõdési tendenciáira épül. A csomagolás minden területét  
– Címkék felölelõ mûszaki innovációk és jövõbe mutató megoldá-
– Másodlagos csomagoló- és szállító gépek sok uralták a világ vezetõ csomagolóipari szakvásárának 
– Tárolás kínálatát. 
A kiállítás résztvevõi a szakmai élvonalból érkeztek.  A kiállítás lehetõséget nyújtott arra, hogy egyide-

Sor került a csomagológépek és berendezések, az  alap- jûleg teljeskörû és sokrétû információt és tapasztalatot 
és segédanyagok bemutatására. A kiállítás tematiká- szerezzen a résztvevõ, amit saját munkája során hasz-
jában szerepelt a logisztikai szolgáltatás, az anyagmoz- nosíthat.
gatás és a raktározás is. Gáthy Erika

Mivel a termékek csomagolása többszörös funkciót 
tölt be, ez az esztétikai szempontok, a  reklámigények, a 
gyakorlati kezelhetõség és felhasználhatóság igényének 
kielégítését teszi szükségessé. Doboz esetében meg 
kell határozni az alapformát, illetve felépítést, melyhez a 
FEFCO nemzetközileg alkalmazott dobozszabványa je-
lenti a kiindulást, és a CAD/CAM rendszerû tervezõ-
program ad jelentõs segítséget. Az iparban is  ismert 
számítógépes tervezõ rendszereket forgalmazó cégek 
közül jelen volt többek között a Barco - Artios - Konsberg, 
a Morbach és a Grafitroniks.

Hullámtermékgyártók részérõl a Kappa képvisel-
tette magát, illetve a számunkra alappapír-gyártóként 
ismert Smurfit csoport, valamint az SCA.

Hordfüles táska-, zsák- és zacskógyártó cégek is  
jelen voltak, mint például az UPM és a Gascone, melyek 
alappapírgyártók is.

Találkozhattunk egy, Magyarországon még kevésbé 
elterjedt csomagolási technikával, a kartonplast mûa-
nyag és golyós mûanyag hullámmal, amely hasonlít a 
hagyományos hullámpapír felépítéséhez. Elõnye a hul-

Emballage
Nemzetközi Csomagolóipari Szakvásár

A PTS Mázolási Szimpóziuma Baden-Badenben

Mindazok számára, akik szomorúan fogadták, hogy hosszú 
évek után elõször nem Baden-Badenben rendezik a Zellcheming 
éves összejövetelét, íme egy jó hír:

  A PTS következõ Mázolási Szimpóziumát 2003 szeptember 
16-18 között a Baden-Badeni Kongresszusi Központban tartja.

  A szokásos müncheni helyszín megváltoztatásának oka a 
müncheni magas szállodaárszint.

  Addig is, míg 2003 során részletes ismertetõt adunk, be-
mutatjuk a legfõbb témákat:

- piaci trendek, lehetõségek és veszélyek
- mázolási alappapírok optimálása
- technológiai fejlesztés
- termelékenység és hatékonyság
- új gyárak és gépek
- felületkezelés a nyomtathatóság optimálásáért
- csúcsminõségû nyomtatási technológiák.
További információk: PTS, München, Tel:49-089-12146

A Zellcheming és Expo

2003 június 16-19-én WIESBADENben, a híres üdülõhelyen 
lesz megrendezve.
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