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Két WorldStar Packaging Award 2022 a Rondónak! 

Nemzetközi kitüntetés a hullámkarton specialistának 

 

A Rondo Ganahl AG idén elnyerte a hőn áhított WorldStar Packaging Awardot - 

méghozzá kétszeresen: a szabadalmaztatott, visszaküldési funkcióval ellátott 

csomagküldő doboz az e-kereskedelem kategóriában, a fogantyúval ellátott tűzifa-

adagoló pedig a háztartási kategóriában győzött.  

 

A WorldStar Packaging Award a legfontosabb csomagolási díj az iparágban, „a csomagolás 

Oscar-díjaként” is emlegetik. Az idei versenyre 37 országból 440 innováció érkezett. Ennek 

megfelelően nagy az öröm a Rondónál, hogy mindkét osztrák telephelyét kitüntették a hőn 

áhított díjak egyikével: „A WorldStar Packaging Award nemzetközi színpadra emeli az 

innovatív csomagolási koncepciókat, és ezzel magas mércét állít fel az egész iparág számára. 

Ezek a díjak impozánsan igazolják a Frastanzban és St. Ruprechtben található fejlesztési 

részlegeink innovatív erejét“ – fejezte ki a csapat sikerében lelt örömét Hubert Marte, a Rondo 

Ganahl AG vezérigazgatója. Mivel a díjakat két év virtuális ceremónia után idén ismét 

személyesen adták át, a Rondo delegációja május elején Milánóba utazott a díjátadó gálára.  

 

 

Csomagküldő doboz visszaküldési funkcióval – teljes mértékben ragasztómentesen  

A Rondo St. Ruprecht (Stájerország) egyedülálló csomagolási megoldása esetében a 

visszaküldési funkcióval rendelkező hagyományos szállítódobozokkal ellentétben 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 készül, újra felhasználható és teljesen 

újrahasznosítható. Az e-kereskedelem kategóriában a nemzetközi zsűrit különösen az 

integrált visszaküldési funkció nyűgözte le: ha a tartalom nem felel meg a címzett elvárásainak, 

az eredeti belső fedélből külső fedél lesz, a csomagolás ragasztás nélkül biztonságosan újra 

lezárható és visszaküldhető.  
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Egy frastanzi fiatal tervező hozta el a második díjat a Rondónak 

Különösen örvendetes a Rondo számára, hogy díjat kapott a háztartási kategóriában. A tűzifa-

adagolót a Frastanz fejlesztési részlegének egykori tanonca és mostani fiatal tervezője, 

Alexander Erath alkotta meg a Vorarlbergi Kereskedelmi Kamarával (fazekasok és burkolók 

ipartestülete) együttműködve. Ennél a koncepciónál nemcsak a fenntartható csomagolás 

meggyőző, hanem a tartalom is regionális természeti termék: a gyújtós a bregenzerwaldi 

zsindelygyártásból származik. Ezenkívül a tűzifa-adagoló hullámkartonból készült fogantyúja 

könnyű kezelhetőséget biztosít, és a fa az innovatív csapónyílásnak köszönhetően a környezet 

beszennyezése nélkül kivehető. Ráadásul a nyomtatott begyújtási utasításokkal nemcsak a 

design fenntartható, hanem helyesen használat mellett a finompor-szennyezés is csökken. „Ez 

a csomagolási koncepció, beleértve a tartalmat is, négy fontos szempontot ötvöz magas 

minőségi színvonalon: innováció, regionalitás, fenntarthatóság és a szakemberek képzésének 

és továbbképzésének kiemelt prioritása a Rondonál. A díj tehát nemcsak a csomagolásért, 

hanem az egész projektcsapat sikeres együttműködéséért járó kitüntetés" – hangsúlyozta 

Hubert Marte a díj jelentőségét a vállalat számára.  

 

 

 

 

A World Packaging Organisation 

A World Packaging Organisation (WPO) a csomagolóipar nonprofit, nemzetközi szövetsége. 

A WPO olyan projekteket és akciókat támogat, amelyek megfelelnek a „Jobb életminőség a 

jobb csomagolás révén több ember számára” mottónak. Ennek fényében a WPO támogatja 

a csomagolástechnika, a tudomány és a technológia, valamint a nemzetközi kereskedelem 

fejlesztését. www.worldpackaging.org és www.worldstar.org  

 

 

A Rondoról 

A Rondo Ganahl AG, amelynek székhelye Frastanzban (Vorarlberg, Ausztria) található, 

hullámkarton alappapírok gyártására, valamint hullámkartonból készült egyedi külső 

csomagolások és öntött rostból készült egyedi belső csomagolások előállítására szakosodott. 

A modern, családi tulajdonban lévő ipari vállalat gyökerei 1797-ig nyúlnak vissza. Ma a Rondo 

http://www.worldpackaging.org/
http://www.worldstar.org/
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több mint 1700 embert foglalkoztat több ausztriai, valamint németországi, magyarországi, 

romániai és törökországi telephelyén. A vállalat támogatja az erőforrások kíméletes 

felhasználását, és saját hullámkarton alappapírjainak alapanyagaként maga gyűjti, válogatja 

és préseli a papír- és kartonhulladékot. Így sikerül a Rondónak az újrahasznosítási körforgást 

a vállalatcsoporton belül lezárnia.  

 

 

Képaláírás: 20220505_WorldStar Packaging Award a Rondo részére 

Prof. Pierre Pienaar (a World Packaging Organisation elnöke, balra) átadja a díjat a frastanzi 

Rondo delegációnak: Alexander Erath, Michael Geiger (fejlesztési részleg) és Stephan Kaar 

(a frastanzi hullámkartongyár igazgatója, balról jobbra).  

 

 

Képaláírás (2021, Rondo tűzifa-adagoló) 

A tűzifa-adagolót, amely meggyőzte a WorldStar Packaging Award 2022 nemzetközi zsűrijét, 

a Rondo a Vorarlbergi Kereskedelmi Kamarával (fazekasok és burkolók ipartestülete) 

együttműködve fejlesztette ki. 
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Képaláírás: (2020_Rondo okos csomagküldő doboz) 

Szintén nemzetközi díjjal tüntették ki a Rondo „Okos csomagküldő dobozát“, amely 

visszaküldési funkcióval is rendelkezik.  

 

 

 

Sajtókapcsolat 

Mag. Ursula Strauß 

Marketing és vállalati kommunikáció 

Rotfarbweg 5, A-6820 Frastanz 

+43 5522 51841 209 

ursula.strauss@rondo-ganahl.com    

www.rondo-ganahl.com  
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