
 
 

Câștigătorii Dunapack ai concursului Hungaropack Packaging 2022 
 

 
 
"Ambalajul pentru transportul plafoanelor din sticlă", dezvoltat în 
colaborare cu Mosonpack Kft, a câștigat marele premiu 
HUNGAROPACK 2022. Candidații, István Németh (Mosonpack) 
și Gergely Felföldi (Dunapack), au dezvoltat ambalajul pentru 
plafonul din sticlă al mașinilor folosind una dintre proiectările 
anterioare ale lui Ákos Dutka (Dunapack). Scopul ambalajului 
conceput pentru clientul din domeniul auto a fost înlocuirea 
ambalajelor pe bază de lemn și plastic cu ambalaje omogene din 
carton ondulat. Proiectarea a inclus și un sistem unic de inserție 
care se potrivește cu fiecare element al liniei de producție. 
Astfel, ambalajul a dus la economii de 40% din costuri pentru 
producător, iar "omogenizarea" materialului de ambalare a dus 
la un proces mai eficient de gestionare a deșeurilor. Soluția 
dezvoltată oferă  clientului și un grad ridicat de flexibilitate 
cantitativă în livrări, precum și opțiuni de depozitare mai 
favorabile. 
 
 
Inserția de ambalaj pentru răsadurile de plante, proiectată de Ildikó Bartók, a câștigat, de 
asemenea, premiul Hungaropack. Scopul său este de a asigura transportul răsadurilor în condiții 
de siguranță de-a lungul întregului lanț logistic. Esența aplicației constă în inserția cu închidere 
automată. Partea din material care se îndoaie peste ghivece conține arcuri de cerc decupate, 
lăsând loc pentru ca plantele să fie poziționate confortabil și să nu fie deteriorate în timpul 
transportului. Caracterul unic al produsului constă în faptul că protecția cutiei deja  rezistentă (cu 
cinci straturi complet suprapuse) este întărită și mai mult de inserție. Inserția, care ajunge până în 
partea de sus, previne deplasarea cutiei în 
direcție verticală și oferă răsadurilor o 
fixare bună, împiedicându-le să cadă. 
Acest ambalaj protejează plantele chiar și 
atunci când sunt descărcate dintr-un punct 
mai înalt. Materialul inserției este realizat 
din material 100% reciclat, iar pentru 
sigilare nu se utilizează materiale străine 
(bandă adezivă).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lucrările de mai jos au primit un premiu special: 

 Premiul special CSAOSZ: cutie spritz verde / rosé - Anita Vaskó  

 
 Premiul special GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.: ambalaj de colectare pentru brânza 

Medve - Péter Veizer 

 
 Premiul special al revistei Store Insider: ambalaj decorativ pentru rom - Ákos Dutka

 
 

Certificate de recunoaștere au fost înmânate lui: 
• Ákos Dutka - ambalaj decorativ pentru rom 
• István Németh (Mosonpack) și Gergely Felföldi (Dunapack) - ambalaj pentru unitate de 
control multimedia 

 
 
 

Felicitări tuturor câștigătorilor! Suntem mândri de rezultatele obținute!  
#WeWill 
 
 
 
 
 
 
 


