
 
 

Zwycięzcy Dunapack w konkursie opakowań Hungaropack 2022 
 

 
 
"Opakowanie transportowe na szklany dach" opracowane we 
współpracy z Mosonpack Kft zdobyło nagrodę główną 
HUNGAROPACK 2022. Uczestnicy konkursu, István Németh 
(Mosonpack) i Gergely Felföldi (Dunapack), opracowali 
opakowanie szklanego szyberdachu samochodu, wykorzystując 
również jedno z wcześniejszych rozwiązań Ákos Dutka 
(Dunapack). Celem opakowania zaprojektowanego dla klienta z 
branży motoryzacyjnej było zastąpienie opakowań 
drewnopochodnych i plastikowych jednorodnymi opakowaniami 
z tektury falistej. Podczas projektowania stworzyli również 
unikalny system wkładek, który pasuje do każdego elementu 
wieloczęściowej linii produktów. W ten sposób opakowanie 
przyniosło producentowi 40% oszczędności, a "homogenizacja" 
materiału opakowaniowego spowodowała bardziej wydajny 
proces gospodarki odpadami. Opracowane rozwiązanie 
zapewnia również klientowi wysoki stopień elastyczności 
ilościowej w dostawach, a także korzystniejsze opcje 
magazynowania. 
 
 
 
Wkładka do pakowania sadzonek roślin, zaprojektowana przez Ildikó Bartók, również zdobyła 
nagrodę Hungaropack. Jego celem jest zapewnienie bezpiecznego transportu sadzonek w całym 
łańcuchu logistycznym. Istotą projektu jest wkładka samozamykająca. Część materiału, który 
wygina się nad doniczkami, zawiera wycięte okrągłe łuki, pozostawiając miejsce na wygodne 
ustawienie roślin i nie uszkodzenie podczas transportu. Wyjątkowość produktu polega na tym, że 
funkcja ochronna wytrzymałego, pięciowarstwowego, w pełni zachodzącego na siebie pudełka jest 
jeszcze bardziej wzmocniona przez wkładkę. Rozwiązanie wkładki, które dociera do dachu, 
zapobiega również przesuwaniu się 
pudełka w kierunku pionowym. Zapewnia 
sadzonkom stabilne trzymanie i zapobiega 
ich przewróceniu. To opakowanie chroni 
rośliny nawet po upuszczeniu z pewnej 
wysokości. Materiał wkładu wykonany jest 
w 100% z materiału pochodzącego z 
recyklingu, do jego uszczelnienia nie 
stosuje się obcego materiału (taśmy samoprzylepnej). 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

Nagrodę specjalną otrzymały następujące prace: 

 Nagroda specjalna CSAOSZ: Spritz green/pudełko na kwiaty - Anita Vaskó 

 
 Otrzymanie nagrody specjalnej GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.: Zbiorcze opakowanie 

sera Medve - Péter Veizer 

 
 Akos Dutka otrzymał nagrodę specjalną magazynu Store Insider: Dekoracyjne opakowania 

rumu  

 
 

Certyfikaty uznania otrzymali: 
• opakowania rumu - Ákos Dutka  
• Opakowanie multimedialnej jednostki sterującej  - István Németh (Mosonpack) and 
Gergely Felföldi (Dunapack) 

 
 
 

Gratulujemy wszystkim laureatom, jesteśmy dumni z osiągniętych wyników!  
#Wewill 
 
 
 
 
 


