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Rondo obţine WorldStar Packaging Award!
Impresionant! Rondo Frastanz a obţinut WorldStar Packaging Award 2017
pentru ambalajul inovator cu dibluri, care gândeşte şi protejează zona lombară.
Proiectanţii de ambalaje din Frastanz au din nou ocazia să se bucure. După ce au
obţinut deja două distincţii în luna octombrie a anului trecut, cu ocazia ‚Wellpappe
Austria Awards’ organizat la Viena, Rondo Ganahl AG beneficiază în prezent de o
recunoaştere deosebită şi pe plan internaţional. Ambalajul inovator cu dibluri câştigă
WorldStar Packaging Award 2017. Justificarea juriului internaţional de specialitate: „A
fost dezvoltată o soluţie extrem de practică şi atractivă de ambalare pentru sectorul
construcţiilor“.
Cartonul ondulat: cu potenţial
„Este un motiv deosebit de bucurie pentru noi această recunoaştere internaţională,
care ne încurajează să dezvoltăm şi să punem în aplicare împreună cu clienţii noştri
ambalaje optime pentru fiecare produs în parte,“ afirmă Stephan Kaar, directorul
fabricii producătoare de carton ondulat Rondo din Frastanz. „Ambalajele din carton
ondulat oferă un potenţial ridicat: acestea sunt durabile şi eficiente din punct de
vedere al costurilor şi oferă soluţii creative, practice şi spectaculoase în domeniul
ambalajelor“, afirmă Kaar.

Ambalaj inteligent
Este momentul de exprimare a diblurilor. Ambalajul inovator produs de Rondo oferă
spaţiu pentru 200 de dibluri speciale fabricate de către firma RANIT Austria
(Rankweil). Cutia pentru dibluri poate fi deschisă foarte rapid şi facil şi dispune de un
sistem de suspendare pentru a fixa cutia direct la nivelul schelei de construcţii sau al
scării. Astfel, materialul se află permanent la îndemâna meşteşugarilor, se evită
expunerea zonei lombare la eforturi, iar în acest mod pot fi prevenite accidentele de
muncă (de exemplu ca urmare a împiedicării). Ambalajul inteligent a convins juriul

internaţional de specialitate. La data de 2 mai a avut loc în Queensland, Australia,
ceremonia de înmânare a premiilor WorldStar Packaging Awards 2017.

World Packaging Organisation, pe scurt WPO, reprezintă o asociaţie internaţională
non-profit din sectorul ambalajelor. WPO susţine proiecte şi acţiuni care transpun în
practică motoul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin ambalaje mai bune pentru mai mulţi
oameni". În acest context, WPO susţine dezvoltarea tehnologiei ambalajelor, ştiinţa şi
tehnica, precum şi comerţul internaţional. www.worldstar.org
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