
 
 

Победители на Dunapack в конкурса за опаковки Hungaropack 2022 
 
 
Транспортната опаковка за "автомобилен стъклен покрив", 
разработена в сътрудничество с Mosonudvar Kft. спечели 
гранд приз на конкурса HUNGAROPACK 2022. 
Конструкторите Ищван Немет (Mosonpack) и Гергели 
Фелфолди (Dunapack) разработват опаковката, използвайки 
една от разработките на Акос Дутка (Dunapack). Целта на 
опаковката, разработена за клиент от автомобилната 
индустрия, е да замени опаковките на дърво и пластмаса с 
опаковки от велпапе. Дизайнът на опаковката е с уникална 
система, която идеално пасва на всеки елемент от 
многокомпонентната продуктова линия. Така, опаковката 
донесе до 40% икономия за производителя, а 
"хомогенизирането" на опаковъчния материал доведе до по-
ефективен процес на управление на отпадъците. Освен 
това, благодарение на тази разработка, клиентът получава 
възможност за висока степен на гъвкавост при доставките, 
по отношение на количество, както и по-благоприятни 
възможности за съхранение. 
 
 
Вложката за опаковката за разсад, проектирана от Илдико Барток, също спечели наградата 
Hungaropack. Нейната цел е да гарантира безопасното транспортиране на разсада по 
цялата верига на доставки. По същество, това е самозатварящата се вложка. Частта от 
материала, която се огъва над саксиите, представлява изрязани кръгли дъги, оставящи 
място за удобно разполагане на растенията, които не се повреждат по време на транспорт.  
Уникалността на продукта се състои в това, че благодарение на вложката, защитната 
функция на 5-пластната опаковка е подсилена още повече. Вложката, която достига до 
капака, освен това предотвратява 
движението във вертикална посока. 
Това осигурява на разсада стабилна 
опора и го предпазва от преобръщане. 
Тази опаковка предпазва растенията 
дори при падане от по-голяма височина. 
Материалът на вложката е изработен от 
100% рециклиран материал, като за 
залепването ѝ не се използва чужд материал (самозалепваща се лента). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Специална награда получиха следните разработки: 

 Специалната награда на CSAOSZ за: кутия Spritz green/rosé - Anita Vaskó 

 
 Специалната награда на GS1 Magyarország Nonprofit Zrt за: опаковка за сирене Medve 

- Péter Veizer 

 
 Специалната награда на списание Store Insider получи: декоративна опаковка за ром- 

Ákos Dutka 

 
 

Грамоти бяха връчени на: 
• Декоративна опаковка за ром - Ákos Dutka 
• Опаковка на мултимедиен блок за управление - Ищван Немет (Mosonpack) и 
Гергели Фелфелди (Dunapack) 

 
 
 

Поздравления за всички наградени! Гордеем се с постигнатите резултати!  
#Wewill 
 
 
 


