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Frastanz/St. Ruprecht, 2020. november 19. 

 

A Rondo elnyerte az „Intelligens csomagolás 2020 innovációs különdíjat az állami díjazás 

keretein belül”  

 

Az „Intelligens csomagolás” állami díjat kétévente ítélik oda. A díj célja a csomagolási ágazat 

olyan korszerű megoldásainak díjazása, amelyek éppúgy megfelelnek az ökológiai 

kritériumoknak, mint a nagyfokú funkcionalitási és tervezési követelményeknek, és amelyek 

példaértékűek a felhasználóbarát alkalmazás szempontjából. A több mint 200 beadvány közül 

nemrég a Rondo Ganahl AG okos csomagküldő doboza nyerte el az „Innovációs különdíjat”.  

 

Az „Intelligens csomagolás” állami díjat a Szövetségi Klímavédelmi, Környezetvédelmi, Energiaügyi, 

Mobilitási, Innovációs és Technológiai Minisztérium osztja ki az ausztriai Szövetségi Digitalizálási és 

Ipartelephelyi Minisztériummal együttműködve. Az idén a Puls4 stúdiójában rögzített, és először 2020. 

november 17-én, kedden adásba került díjátadó ünnepség keretében a két felelős miniszter - Leonore 

Gewessler és Margarete Schramböck - hirdette ki a nyerteseket. Többek között a Rondo okos 

szállítódobozát díjazták, amely megfelel az innovatív csomagolási koncepció magas követelményeinek: 

„A csomagolás jövőbeli tendenciája jelentős mértékben halad az olyan monoanyagú csomagolások felé, 

amelyek garantálják a jó termékvédelmet és teljesen újrahasznosíthatók. „Szeretnénk előmozdítani ezt 

a fejlődést, ezért nagyon örülök, hogy gratulálhatok Rondónak a ’Különleges Innovációs Díjhoz’ okos, 

visszaküldési funkcióval rendelkező csomagküldő dobozához - mondta Leonore Gewessler 

környezetvédelmi miniszter.  

 

Ragasztó nélküli csomagküldő doboz visszaküldési funkcióval 

Az egyedülálló, fenntartható csomagküldő dobozt a Rondo Ganahl AG csapata a stájerországi 

Paldauban található niceshop GmbH-val közösen fejlesztette ki. A visszaküldési funkcióval rendelkező 

hagyományos szállítódobozokkal ellentétben ennél a csomagolási megoldásnál sem műanyag feltépő 

csíkra, sem lehúzható ragasztószalagra nincs szükség. Ez vonatkozik mind a kiskereskedő részéről 

történő kiszállításra, mind fogyasztó általi visszaküldésre. Az ökológiai mono csomagolás 100% -ban 

hullámkartonból áll, újra felhasználható és teljesen újrahasznosítható. 

 

Georg Glieder, a Rondo St. Ruprecht csomagolásfejlesztési vezetője a következők nevében fogadta el 

a díjat: „Különösen ezekben az időkben, amikor az online postai csomagküldés minden eddiginél 

népszerűbb, van értelme olyan csomagolást létrehozni, amely egyszerű visszaküldési funkciót is kínál." 

Ezért a visszaküldési funkciót beépítették a csomagolásba: ha a csomagolás tartalma nem felel meg a 

címzett kívánságainak, akkor a csomagolást mindenféle ragasztás nélkül újra le lehet zárni, és el lehet 
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készíteni a visszaszállításra. A csomagolás belsejére nyomtatott, jól felismerhető piktogramok, amelyek 

az egyes lépések több nyelvű leírását is tartalmazzák, jól érthető módon magyaráznak el mindent. És a 

belső fedélben, mely visszaküldés esetén külső fedél lesz, a küldő már a visszaküldési címkét is 

előkészítheti.  

 

„Nagyon örülünk ennek a díjnak, amely azt igazolja, hogy kreativitással, megvalósítási készségekkel és 

csapatmunkával folytathatjuk a személyre szabott csomagolások fejlesztését ügyfeleinknek" - így 

hangsúlyozza Hubert Marte, a Rondo Ganahl AG vezérigazgatója a díj fontosságát a vállalat számára. 

Roland Fink, a niceshops GmbH ügyvezető igazgatója szintén dicséri az innovatív csomagküldő dobozt: 

„A szállítási csomagolásnál különösen fontos, hogy a termék jogosulatlan eltávolítása ne történhessen 

meg. Ennek a doboznak az alja úgy van kialakítva, hogy az a teljes felületen végig fusson és az 

oldalfalon rögzüljön. A fedél két része biztonsági zárral rögzíthető, ami lehetetlenné teszi az észrevétlen 

kinyitást”.  

 

Szintén jelölték még: az MC-Box fenntartható szállítási csomagolási megoldást 

Az állami díjra jelölt termékek között két rondói fenntartható szállítási csomagolás is szerepelt. Az MC-

Boxot, amelyet a vállalatcsoporton belül régóta gyártanak németországi telephelyünkön, egy éve már 

„made in Austria”. A Hart bei Graz-i Knapp céggel együtt kifejlesztettek egy MC-Boxot, amely helyettesíti 

a fa külső csomagolásokat, és moduláris felépítésének köszönhetően az építőanyagok 

visszaszállításához újrafelhasználható. Az ultra stabil MC-Liner kartonréteget multicross technikával és 

nedvességnek ellenálló ragasztással látták el. Az ellentétes irányú hullámokkal kiemelkedő stabilitás 

érhető el, az alacsony csomagolási súly és az alacsony ártalmatlanítási költségek költségmegtakarítást 

eredményeznek és védik a környezetet. Az MC-Box könnyű kezelhetőségével és fokozott 

munkabiztonságával is lenyűgözi.  

 

A stájerországi Wollsdorf Leather cég szintén a Rondo Ganahl AG MC-Boxára hagyatkozik. Mivel a már 

említett előnyök mellett ez a csomagolási megoldás kiküszöböli az összetűzött egyedi csomagolásokat. 

Továbbá az MC-Box esetében nincsenek exportkorlátozások, ami a logisztikai iparban ideális, 

fenntartható helyettesítő terméke a klasszikus fa szállítódobozoknak. Mindkét csomagolási koncepciót 

jelölték a "Smart Packaging 2020" állami díjra.  

 

Az „Smart Packaging” állami díjról 

Az állami díj célja a modern csomagolási ágazati megoldások kiemelése, a kiváló projektek bevált 

gyakorlati példaként (best practice) való díjazása, és a hazai ipar nemzetközi színtérre juttatása. A 

csomagolásokért járó állami díjat idén 59. alkalommal ítélték oda, így ez a hagyományokban 

leggazdagabb állami díj, amelyet a Gazdasági Minisztérium 2001 óta a mai Fenntarthatósági és 

Idegenforgalmi Szövetségi Minisztériummal együttműködve adományoz. Az Osztrák Csomagolási 
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Intézet (ÖIV) az állami díj megalakulása óta a partner és felelős a lebonyolításért. 2014-ben a korábbi 

"Példaértékű Csomagolás" állami díjat "Intelligens Csomagolás" állami díjra módosították.  

 

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 és Románia, valamint 

Törökország telephelyein a Rondo ma már több mint 1.600 alkalmazottat foglalkoztat. A vállalkozás 

előtérbe helyezi a forrásokkal való környezetbarát gazdálkodást. Ezenkívül maga gyűjti, válogatja és 

préseli a használt papír alapanyagokat és kartonokat nyersanyagként saját hullámkarton-nyerspapír 

termékeihez. Így sikerül a Rondónak az újrahasznosítási körforgást a vállalatcsoporton belül lezárnia. 

 

 

Johannes Sikora (balra) és Georg Glieder (jobbra) a Rondo St. Ruprechttől Roland Finkkel, a niceshops 

GmbH ügyvezető igazgatójával örül a közösen kifejlesztett, innovatív csomagküldő doboz díjának.  

 

 

 

Georg Glieder, a Rondo St. Ruprecht csomagolásfejlesztési vezetője átveszi az „Innovációs különdíjat” 

az okos csomagküldő dobozért (a képen a Puls4 műsorvezetőjével, Nina Krafttal).  
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