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Щодня з інноваційними
рішеннями Mondi
С. Салберт, Mondi, Австрія
Mondi — це міжнародна група з виробництва пакувальних матеріалів та паперу, в якій працює близько 24 тис. співробітників, а її виробничі потужності знаходяться більш ніж у 30 країнах світу. У відділенні компанії Mondi Europe &
International діяльність з виробництва споживчої упаковки лідирує на підставі зворотно інтегрованих інновацій у сфері
полімерних і паперових матеріалів, а також готової споживчої упаковки. Інноваційні рішення для упаковки створюються
відповідно до спеціальних потреб клієнтів та ґрунтуються на досконалих «ноу-хау», передових наукових дослідженнях і
системах виробництва. Ключові технології використовуються в усьому виробничому ланцюгу, починаючи з приготування
рецептури, виробництва плівки і закінчуючи її друком, або нанесенням покриття і ламінуванням, включаючи поздовжню
різку, перфорування, розмітку, термоформування, рельєфне тиснення і напилення.

Надійний і сильний партнер

Гнучкий та розумний асортимент упаковки

Потужне відділення Mondi у країнах Центральної і Східної
Європи входить у міжнародну мережу заводів компанії, з
двома виробничими підприємствами в Угорщині, двома в
Польщі і одним в Росії. Усі заводи в країнах Центральної і
Східної Європи сертифіковані відповідно до BRC/IoP та
ISO 9001, що гарантує дотримання високої якості продукції та
стандартів гігієни. Крім того, три заводи пройшли перевірку
SEDEX — Організації з обміну етичними даними постачальників. Сучасні технології та швидка реакція на потреби клієнтів і ринку є ключем до успіху. Велика мережа компанії дає
змогу мати резервний завод для задоволення будь-яких потреб
клієнтів і забезпечувати надійне постачання продукції.

Mondi є експертом в галузі ламінування з використанням
розчинників та без них для всіх товарів, призначених для
«формування, наповнення та закупорювання» (FFS),
а також для реторт-ламінатів складного виробництва.
Завдяки близьким контактам з усіма важливими виробниками, виробництво плівок характеризується легкістю
перероблення на пакувальних машинах та надійністю
оброблення. Високоякісні ламінати з бар’єрними властивостями використовуються в широкому діапазоні
гнучких рішень у сфері упаковки, наприклад: дой-паки,
полімерні пакети з можливістю легкого закриття, паперові пакети і упаковка для розігрівання продукції в
мікрохвильових печах, які безсумнівно визнаються інноваційною продукцією. Розумні рішення в галузі упаковки мають оптимальні бар’єрні властивості і різноманітні
функції для кінцевих користувачів, такі як легке відкриття та повторна герметизація, сипучість і можливість використання в мікрохвильових печах. Особливий дизайн з
використанням флексографічного, високочіткого флексографічного та глибокого друку забезпечує ексклюзивний вигляд торгової марки і привабливу презентацію
продукту в точці продажу.
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У контакті з інноваціями
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Відділ споживчої упаковки компанії Mondi Consumer
Packaging позиціонується як першокласний постачальник, основна діяльність якого націлена на розробку продуктів та інновацій, а тому в компанії доклали багатьох
зусиль для знаходження додаткових рішень. У тісній співпраці зі стратегічними партнерами, клієнтами, постачальниками і дослідницькими інститутами компанія очікує
на нові технології і пропозиції найсучасніших продуктів.
Одна зі стратегічних цілей діяльності Mondi — бути попереду в розробці продуктів для майбутнього успіху клієнтів
компанії. Багатофункціональні команди з підготовленими фахівцями та чітко визначеними обов’язками є основою для інноваційного управління проектами і ключем до
успішної розробки продуктів.
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відкрити зовнішню накривку для доступу до верхнього повзунка, а потім — герметичну мембрану. Верхній повзунок
пропонує максимальну зручність: для пересування яскраво
пофарбованого, орієнтованого на потреби клієнта повзунка потрібен лише легкий поштовх. Для закриття користувач
протягує ергономічний повзунок назад до іншої сторони,
надійно закриваючи упаковку, і таким чином вміст залишається свіжим упродовж тривалого часу.

Постачальник усього асортименту упаковки
Компанія Mondi пропонує повний асортимент продукції для різних галузей промисловості, таких як виробництво продуктів харчування та напоїв, медичної та фармацевтичної продукції, товарів для тварин, побутових і
мийних засобів, засобів особистої гігієни, а також для
продуктів промислового сектора. На основі орієнтації
на клієнтів, значного досвіду і поточних досліджень
фахівці компанії мають поглиблений досвід на ринках
клієнтів та їх продуктів і активно пропонують найкращі
в своєму класі рішення.
Контакти в Україні:
Regional Sales Ukraine
Олександр Корольчук
+380675388958
alexander.korolchuk@mondigroup.com
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Одним із прикладів інноваційного рішення у сфері
упаковки є PerfoamPack компанії Mondi. Це сучасне рішення пропонує абсолютно нові можливості для економії матеріалу і досягнення різної функціональності
на основі перевірених технологій. PerfoamPack є унікальною соекструдованою поліетиленовою плівкою з
мікроклітинним вспіненим середнім шаром, який знижує вагу плівки без зниження її товщини. Це вельми
зменшує використання сировини — до 30 %, що робить
плівку більш легкою, водночас скорочуючи кошти і
зменшуючи викид діоксиду вуглецю в атмосферу, що
поліпшує екологію довкілля. Це рішення ще раз свідчить про компетентність компанії Mondi у розробці інноваційних та екологічних рішень, близьких до потреб
клієнтів.
Іншим прикладом є пакет з плоским дном flexzibox. Основним елементом цього пакета є його плоска, стійка основа
з заокругленими краями, яка забезпечує чудову стійкість і
легке спустошення. Тому пакет ідеально підходить для легких товарів, таких як крупи, рис, кава, чай або цукор. Крім
того, він також є ідеальною упаковкою для сухого корму для
домашніх тварин — кішок, собак, риб або птахів. Пакет з
плоским дном виробляється з різними застібками для закриття. Одним із прикладів є розумний верхній повзунок з
накривкою для пакета з плоским дном. Це гарантує захист
вмісту від можливого забруднення. Користувач повинен
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