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A szállítói csomagolások részeként ill. külön-
állóan is hirdették a PA-RA papírraklapot. Ezt a 
terméket a Stefa-Pack Kft. tárolásra és szállításhoz 
többféle kivitelben is forgalmazza.

A SIBO műanyaghabbal kombinált szállítói 
csomagolás-konstrukciókkal hívta fel magára a 
vásárlátogatók figyelmét.

A hajlékony falú csomagolások bemu-
tatói között ismét láthattuk a VINERPACK, a 
HUNGAROSACK és a szlovák Hermanec Bags tasak-
jait, kombinált csomagolópapírjait.

A füles papírtáskák gyártóit az ONIX, a COLOR-
PACK, az UNION PACK és az Orbán és Társa cégek 
reprezentálták. 

 Élelmiszeripari csomagolások hagyományos 
kellékeit,  papírtálcákat és a tortapapírokat régen 
látott nagy választékban hozta a vásárra Parti 
Pack.

A csomagolási segédanyagok közül címkéket 
kínált még az STi mellett a TANTUSZ, vonalkódos 
terméket az IDENT és a BCL, LEIBINGER vonalkód 

nyomtatót és árujelölőt a STREAMTEC , leolvasókat 
a VONALKÓD RENDSZERHÁZ.

Papíripari, papírfeldolgozó- és nyomdaipari 
gépeket több cég is bemutatott, így a VORPA, a 
PAPERFOX, a Varga-Flexo és a FlexTech is.

Csomagoló gépek, csomagolási alap- és 
segédanyagok forgalmazójaként a REMÉNYI CSO-
MAGOLÁSTECHNIKA kínált hagyományos és újabb 
megoldásokat.

Kiállítóként megjelent a Magyar Posta is, cso-
magoló rendszerének – elsősorban levélpostai 
forgalomhoz történő – ajánlásával.

A szaksajtó, az oktatás és szakmai szövetségek 
– immár tradicionális részvevőkként – voltak jelen.

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 
nemcsak szakmai találkozóknak adott standján 
otthont, de látogatóit naponta friss bulletinnel 
tájékoztatta a szakvásárok eseményeiről és a kísé-
rő programokról. 

Kalmár Péter

A Csomagolási és Anyagmozgatási Szövet-
ség által 24. alkalommal meghirdetett verseny-
re 34 cégtől 74 db nevezés érkezett, melyből 48 
pályázat csomagolószer és 26 pályázat kész 
csomagolás volt. A korábbi évekhez hasonló-
an többségében élelmiszercsomagolások és 
az azokhoz kifejlesztett csomagolóanyagok, 
eszközök voltak a benevezett termékek. A 
minőségmegőrzési idő növelésén és a kényel-
mes felhasználáson kívül a márka hangsúlyo-
zása is nagyon előtérbe került. A környezetkí-
mélő szempontokról sem felejtkeztek el.

Az október 4-én tartott díjátadási rendez-
vényt Dr. Debreczeny István a CSAOSZ társ-
elnöke nyitotta meg. A versenynek 40 éves 
hagyománya van.

Dr. Biacs Péter professzor, a versenyt kiér-
tékelő zsűri elnöke örömmel állapította meg, 
hogy a verseny iránt az érdeklődés változatlan 

és ismét sok újdonságot vonultattak fel. A zsűri 
munkája színvonalas volt. Az első három díja-
zott helyezéséről nem volt vita, mivel kimagasló 
teljesítményt nyújtottak. A többi díjnyertesnél 
már előfordultak erős viták.

HUNGAROPACK 2007. díjat nyertek

• DUNAPACK Zrt. Nyíregyházi Hullám-
dobozgyár – Gépjárműmotor csomagoló papír-
láda

Gépjárműmotorok üzemek közötti szállítá-
sára kialakított, fa rakodólappal kombinált, 7 
rétegű hullámpapírlemezből készült konténer. 
(A papírládát a romániai Daewo motorgyár 
rendelte).

• M-real Petőfi Nyomda Kft. – „Medicine” 
kartondoboz hamisítás elleni védelemmel

HUNGAROPACK 2007
Magyar Csomagolási Verseny

Printexpo/Budatranspack, 2007 október 4.
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A promóciós doboz három védelmi meg-
oldást mutat be, melyeket a hamisítás elleni 
védelem érdekében a gyógyszeres dobozokon 
tud megvalósítani.

• Szenna Pack Kft. – Gibellini dezodor 
alumínium aeroszol palackja

A palack érdekességét a dupla dombornyo-
más és a mélyalakításos technológia együttes 
alkalmazása okozza.

A Csomagolási és Anyagmozgatási 
Országos Szövetség különdíjának nyertesei

• Egyesült Magyar Csomagolóüveg Kft.– 
NaturAqua újratölthető ásványvizes palack

• Harsona Fólia Print Kft. – Csomagolófó-
liák porcukor és méz csomagolásához

• Zalai Nyomda Zrt. – Kit-Kat tojásdoboz.

A továbbiakban a díjazottakat csak rész-
legesen ismertetjük. A teljes lista a Hungexpo 
Sajtóosztály ismertetőjében található.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
különdíjának nyertesei

• SCA Packaging Hungary Kft. – Adago-
lós bemutató csomagolóeszköz Nescaféhoz

HUNGEXPO Zrt. különdíjának nyertesei

• NEFAB Packaging Hungary Kft. és 
NOKIA Komárom Kft. – Mobiltelefonok szállí-
tási csomagolása

• Rondo Hullámkartongyártó Kft. – Irat-
tartó tok

A Magyar Grafika különdíjának nyertese

• A+C Kereskedelmi és szolgáltató Kft 
– Installációs display

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hiva-
tal különdíjának nyertesei

• M-real Petőfi Nyomda Kft. – Robert 
Bosch display doboz akkus fűnyíró bemutató 
csomagolásához

Transpack Szaklap különdíjának nyertesei

• DUNAPACK Zrt. Hullámtermékgyár 
– PLUS zöldség- gyümölcs rekeszcsalád

Oklevéllel elismert nevezések

• DUNAPACK Zrt. Nyíregyházi Hullámdo-
bozgyár – Dobozcsalád számítógépekhez

• DUNAPACK Zrt. Nyíregyházi Hullámdo-
bozgyár és FRIESLAND Hungária Zrt. – 
Automatával felállítható-tölthető tégelyrekesz

Tóth Juditnak, a Hungexpo kereskedelmi 
igazgatójának zárszavával ért véget a díját-
adás, aki hangsúlyozta meggyőződését. hogy a 
pályázó termékek jól fognak szerepelni a hazai 
piacon és a nemzetközi versenyben is, mivel 
lehetőségük lesz a 2007. októberi, Athénban 
megrendezendő Worldstar csomagolási világ-
versenyen résztvenni.

Lindner György

DUNAPACK Zrt.; Nyíregyháza: motorcsomagoló papírláda

Az M-real Petőfi Nyomda Kft. „Medicine” kartondoboza 


