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A Rondo átveszi az osztrák albersdorfi üzem telephelyét:  

Osztrák hagyományos üzem átveszi az Ummenhofer-Verpackungen vállalat vezetését  

A Rondo Ganahl AG 2020. október 1-jével átveszi a st. ruprechti telephely közelében 

lévő Ummenhofer-Verpackungen GmbH-t. Az albersdorfi megmunkáló központ 

átvételével a régióban munkahelyeket biztosítunk. A helyi gyártók is profitálnak a papír, 

hullámpapír-csomagolás és újrahasznosítási speciális üzembővítésből. 

 

Rengeteg know-how és tervezési kompetencia segítségével a Rondónál minden nap új és 

gazdaságos csomagolási megoldások születnek. A fizetésképtelenné vált Ummenhofer-

Verpackungen GmbH átvételét is a legnagyobb odafigyeléssel dolgozták ki és ez a hitelezőket 

és a tulajdonosokat is meggyőzte. Számos vagyoni érték került át 2020. október 1-jével az 

átadással járó felszámolás („Asset Deal“) útján a Rondo Ganahl AG-hez. 

 

A steiermark tartománybeli albersdorfi üzemet teljes méretében vezetjük tovább, és a 

személyzet nagy részének átvételét is biztosítjuk. Valamint a Rondo hosszú távon további 

befektetéseket szándékozik megvalósítani a 8200 m2 hasznos területű gyártó- és 

raktárcsarnokok esetében, ahogy azt Hubert Marte, a Rondo Ganahl AG elnöke bejelentette: 

„Az Ummenhofer-Verpackungen GmbH betagozódása a Rondo Csoportba fontos lépés 

abban, hogy rugalmasságunkat és sebességünket fejlesszük, és így szolgáltatási 

színvonalunkat ügyfeleink felé is folyamatosan javítani tudjuk. Ezáltal a gyártás területén 

bővíthetjük a kompetenciánkat a hullámpapírból készült ökológiai csomagolóanyagok 

területén és a legjobban fel vagyunk készülve a műanyag csomagolások környezetbarát 

csomagolási megoldásaira való átállására.”  

 

 

„Az albersdorfi megmunkálóközpont csak néhány kilométerre található a st. ruprechti 

telephelyünktől. A jövőben különösen a helyi gyümölcs- és zöldségtermesztőket látjuk el 

termékeikhez még több szolgáltatással testreszabott hullámpapír- csomagolásinkkal”, 

hangsúlyozta Karl Pucher, a st. ruprechti Rondo Wellpappenwerk ügyvezetője.  
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A Rondóról 

Vorarlberg tartományban a frastanzi székhelyű Rondo Ganahl AG hullámkarton-nyerspapír, 

valamint egyéni hullámpapír csomagolások gyártására specializálódott. A hagyományos 

osztrák családi üzem gyökerei 1797-re nyúlnak vissza. Ausztria, Németország, Magyarország, 

Románia, valamint Törökország több telephelyén a Rondo ma már több mint 1.600 

alkalmazottat foglalkoztat. A vállalkozás támogatja a forrásokkal való környezetbarát 

gazdálkodást. Ezenkívül a Rondo maga gyűjti, válogatja és préseli a használt papír 

alapanyagokat és kartonokat nyersanyagként saját hullámkarton-nyerspapírjaihoz. Így sikerül 

a Rondónak az újrahasznosítási körforgást a vállalatcsoporton belül lezárnia.  

 

Kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a Rondo Wellpappewerk st. ruprechti üzemével: 

Karl Pucher 

Wellpappewerk St. Ruprecht ügyvezetés 

Ausztria, 8181 St. Ruprecht ,Rondostraße 241,  

 

+43 3178 5100 610 

karl.pucher@rondo-ganahl.com  

 

Rondo Ganahl AG sajtókapcsolat:  

Mag. Ursula Strauß 

Marketing & vállalati kommunikáció 

Ausztria, 6820 Frastanz, Rotfarbweg 5,  

 

+43 5522 51841 209 

ursula.strauss@rondo-ganahl.com  
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