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Frastanz/St. Ruprecht, joi, 19 noiembrie 2020 

 

Rondo premiată cu „Premiul special Inovație în cadrul premiilor naționale Smart Packaging 

2020”  

 

O dată la doi ani se acordă premiul național „Smart Packaging“. Scopul premierii este scoaterea 

în evidență a soluțiilor moderne în domeniul ambalajelor, care îndeplinesc atât criterii ecologice, 

cât și cerințe ridicate funcționale și de proiectare, și care dispun de o accesibilitate exemplară 

de utilizare. Din peste 200 propuneri, recent cutia de expediere inteligentă a Rondo Ganahl AG a 

fost premiată cu „Premiul special pentru Inovație”.  

 

Premiul special „Smart Packaging“ se acordă de Ministerul federal pentru protecția climei, mediu, 

energie, mobilitate, inovație și tehnologie în cooperare cu Ministerul federal pentru digitalizare și 

promovarea economiei din Austria. În cadrul decernării premiilor, care a fost înregistrată anul acesta în 

studioul Puls4 și difuzată marți, 17 noiembrie 2020 în premieră, cei doi miniștri competenți – Leonore 

Gewessler și Margarete Schramböck – au anunțat laureații. Printre altele a fost premiată cutia de 

expediere inteligentă de la Rondo, care îndeplinește cerințele ridicate ale unui concept inovator de 

ambalare: „Tendința pe viitor pentru ambalaje se îndreaptă foarte puternic către monomateriale, care 

garantează o protecție bună a produsului și sunt complet reciclabile. Noi dorim să promovăm mai 

departe această dezvoltare și, prin urmare, îmi face o mare bucurie să pot felicita firma Rondo pentru 

cutia de expediere inteligentă cu funcție de returnare pentru ‚Premiul special Inovație‘ ”, a declarat 

ministrul mediului Leonore Gewessler.  

 

Cutia de expediere cu funcție de returnare fără mijloace auxiliare adezive 

Cutia de expediere unică, durabilă a fost dezvoltată de echipa Rondo Ganahl AG împreună cu 

niceshops GmbH din Paldau, regiunea Steiermark. Pentru soluția de ambalare, față de cutiile de 

expediere uzuale cu funcție de returnare, nu este necesar nici fir de desfacere din material plastic, și 

nici bandă adezivă detașabilă. Și aceasta atât la expedierea de către comerciant, cât și la un eventual 

retur de către consumator. Monoambalajul ecologic este compus 100% din carton ondulat, este 

reutilizabil și complet reciclabil. 

 

Georg Glieder, managerul pentru dezvoltarea ambalajelor la Rondo St. Ruprecht, a primit premiul prin 

delegare: „Tocmai în timpuri ca acestea, în care comerțul online prin poștă este mai înfloritor ca 

niciodată, este semnificativă crearea unui ambalaj, care oferă și o funcție simplă de returnare.” Prin 

urmare, în ambalaj s-a integrat imediat o funcție de returnare: dacă conținutul nu corespunde 

concepțiilor destinatarului, ambalajul poate fi din nou sigilat fără lipire și pregătit pentru returnare. 
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Pictograme clar identificabile, inclusiv descrierea pașilor individuali în mai multe limbi, care sunt tipăriți 

pe partea interioară a ambalajului, explică aceasta într-un mod ușor de înțeles. Și în capacul interior, 

care în cazul returnării devine capacul exterior, expeditorul poate pregăti deja eticheta de retur.  

 

„Suntem încântați de acest premiu, care ne stimulează și în continuare să dezvoltăm cu creativitate, 

competență în transpunere și muncă în echipă soluții de ambalaje durabile, personalizate împreună cu 

clienții noștri”, subliniază Hubert Marte, Președintele Consiliului de administrație al Rondo Ganhal AG 

semnificația acestui premiu pentru companie. Roland Fink, Directorul general al niceshops GmbH, 

laudă, de asemenea, cutia de expediere inovatoare: „În cazul ambalajelor de expediere este deosebit 

de important să nu fie posibilă o extragere neautorizată a produselor. Baza acestei cutii este astfel 

concepută, încât acesta se întinde peste toată suprafața și se oprește la peretele lateral. Ambele părți 

ale capacului sunt fixate cu un dispozitiv de închidere de siguranță, prin care o deschidere neobservată 

nu este posibilă”.  

 

De asemenea, nominalizată: Soluția durabilă de ambalaj pentru transport MC-Box 

Printre nominalizările pentru premiul național au fost în plus două ambalaje durabile pentru transport de 

la Rondo. MC-Box, care este fabricată în cadrul grupului de companii deja de multă vreme în locația din 

Germania, este deja de un an și „made in Austria“. Împreună cu firma Knapp din Hart bei Graz s-a 

dezvoltat MC-Box, care înlocuiește ambalajul exterior din lemn și, datorită construcției modulare, poate 

fi reutilizat pentru transportul înapoi al materialului de construcție. Placa stratului de carton ultrastabilă 

MC-Liner este lipită multicross și încleiată rezistent la umezeală. Prin intermediul direcțiilor opuse ale 

ondulațiilor se obține o stabilitate excelentă și, prin greutatea redusă a ambalajului, precum și efortul 

redus de reciclare, se economisesc costuri și mediul înconjurător este menajat. În plus, MC-Box 

convinge printr-o manevrare simplă și o securitate îmbunătățită a muncii.  

 

Și firma Wollsdorf Leather din Steiermark folosește MC-Box de la Rondo Ganahl AG. Deoarece, pe 

lângă avantajele menționate, se anulează ambalajele individuale cu cleme în cazul acestei soluții de 

ambalare. În plus, cu MC-Box nu există restricții pentru export, ceea ce le face pentru domeniul logisticii 

un înlocuitor ideal, durabil al cutiilor de transport clasice din lemn. Ambele concepte de ambalare au 

fost nominalizate pentru premiul național „Smart Packaging 2020“.  

 

Despre premiul național „Smart Packaging“ 

Scopul premiului național este promovarea soluțiilor moderne în domeniul ambalajelor, premierea 

proiectelor excelente ca exemple de Best-Practice și prezentarea branșei naționale la nivel internațional. 

Premiul național pentru ambalaje a fost acordat în acest an pentru a 59-a oară și, astfel, este premiul 

național cu cea mai bogată tradiție, care este acordat de către Ministerul economiei, din 2001 în 

cooperare cu actualul Minister federal pentru durabilitate și turism. Partener și responsabil pentru 
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derulare este de la înființarea premiului național Institutul Austriac pentru Ambalaje (ÖIV). În 2014, 

premiu național anterior „Ambalaj exemplar” a fost modificat în premiul național „Smart Packaging".  

 

Despre Rondo 

Societatea Rondo Ganahl AG cu sediul principal în Frastanz (Vorarlberg, Austria) este specializată pe 

producția de hârtie de bază pentru carton ondulat (HCO), precum și ambalaje originale din carton 

ondulat. Afacerea de familie austriacă își are rădăcinile în anul 1797. Cu o multitudine de puncte de 

lucru în Austria, dar și în Germania, Ungaria, România și Turcia, Rondo are peste 1.600 de angajați. 

Compania promovează gestionarea atentă a resurselor, astfel încât aici se colectează, se sortează și 

se presează maculatură și cartonaje ca materie primă pentru stocurile proprii de hârtie de bază pentru 

carton ondulat. Astfel, Rondo realizează închiderea circuitului de reciclare din cadrul grupului de 

întreprinderi.  

 

 

Johannes Sikora (stânga) și Georg Glieder (dreapta) de la Rondo St. Ruprecht sărbătoresc împreună 

cu Roland Fink, Directorul general niceshops GmbH, distincția pentru cutia de expediere inovatoare, 

dezvoltată împreună.  

 

 

 

Georg Glieder, Managerul pentru dezvoltarea ambalajelor la Rondo St. Ruprecht, a acceptat „Premiul 

special Inovație” pentru cutia de expediere inteligentă (în imagine cu Nina Kraft, moderatoarea Puls4).  
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