All-in-One ANTI-COVID display – BOXMAKER, s. r. o.
Kategorie: Ostatní
Alternativní provedení oboustranného přenosného stojanu umožňující aplikaci desinfekce,
vyjmutí roušky, rukavic a papírových utěrek, včetně integrovaných odpadkových košů.
Displej je vyrobený z vlnité lepenky s následnou laminací. Vhodný pro nejrůznější
„indoorové“ společenské akce jako zasedání, konference, volby nebo do úřadů a obchodů.
Displej je dodávaný již
naplněný ochrannými
pomůckami a desinfekcí
s aplikátory. Díky digitálnímu
potisku technologií Memjet
nabízí vysokou míru
personalizace a široké
možnosti marketingového
využití nebo reklamy.

BOMBUStický stojan – Smurfit Kappa
Kategorie: POS & POS
Autor konstrukce: Jan Malenka

V Bombusu chtěli nový levnější prodejní stojan na prémiové ovocné tyčinky. Je menší,
kompaktnější, s jedinečným vzhledem a vyšší visibilitou než původní. Cíleně jsme zmenšili
půdorys stojanu.
Produkty jsme umístili do
vyvýšeného a snadno
viditelného
brandovaného rámu.
Jednobarevný hnědý
potisk podtrhuje přírodní
BIO kvalitu tyčinek.
Použili jsme jednotnou
třívrstvou B vlnu
a ušetřili jsme
neuvěřitelných 42 %
materiálu. Inovativní
stojan zrychlil kompletaci
a distribuci.

Horké úspory z Dražic – Smurfit Kappa
Kategorie: Elektronika
Autor konstrukce: Jan Krejčí
Nový monomateriálový obal z vlnité lepenky určený pro ohřívač vody díky chytré jednodílné
vložce chrání produkt, ale zároveň přináší neskutečnou 59% celkovou roční úsporu. V ní je
započítána 76% úspora
nepřímých nákladů v
logistice a skladování
a o 57 % nižší cena
samotného obalu. Navíc
91% snížení nákladů
na formy. Kompletní
eliminace polystyrenu
výrazně zlepšila uhlíkovou
stopu obalu a snížila
emise CO2 o 8,3 tuny
za rok.

Remoska Tria – Smurfit Kappa
Kategorie: Elektronika
Autor konstrukce: Radek Topiarz
Dále se podílel: Ondřej Havlík

Remoska – vertikálně uspořádaný obal. Nosnou základnu tvoří konstrukčně zdařilý insert,
který poskytuje velkou nárazovou ochranu. Střed insertu (odpad) jsme navíc zakomponovali
do zpevnění a fixace
vložky. V insertu je
uložen stojan
a pečicí teflonový
hrnec. V sadě TRIA
jsou v samostatných
obalech ještě tři typy
designových
a funkčních vík. Jejich
fixaci a ochranu jsme
vyřešili pomocí
vnitřních klop
krabice.

Degustační box – Smurfit Kappa
Kategorie: Nápoje
Autor konstrukce: Hynek Chaloupka, Red Cap
Autor designu: Aleš Mička, Independent Design Professional
Dále se podílel: Ondřej Havlík
Inovativní BiB obal na vína,
lihoviny, šťávy, nektary, sirupy
apod. Je ideální na společenské
akce pod širým nebem nebo jako
příruční samoobslužná
vinotéka/bar. Je lehký a snadno
přenositelný, může být skvělým
doplňkem na cestách. Degustační
box je šetrný k životnímu
prostředí, certifikovaný FSC
a vyrobený ze 100%
recyklovatelných obalů.

Obnoviteľný e-komerce obal na jemnú elektroniku
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo
Kategorie: Elektronika
Autor konstrukce a designu: Erik Horváth
Hlavné ukazovatele projektu
a obalového riešenia:
▪ zmena plastového balenia na plne
ekologické papierové balenie
▪ namiesto 3 druhov obalových
materiálov (PET tray, PS pena,
papier) použité len papierové obaly
▪ zvýšenie bezpečnosti produktu
proti jeho poškodeniu hlavne počas
e-commerce spôsobu dopravy
(testované pádovými testami)
▪ zvýšená efektivita loženia na palete
a tým celého logistického procesu
pomocou menších rozmerov obalu
▪ obal je pripravený na e-commerce
spôsob prepravy.

Label – Rumcajsovka – ETIFLEX, s.r.o.
Kategorie: Nápoje
Likér Rumcajsovka pochází z Jičína, města spojeného
s loupežníkem Rumcajsem, oblíbenou českou postavičkou
z televizních večerníčků. Grafika etikety Rumcajsovka spojuje
známou jičínskou věž a Rumcajsovy vousy, které společně
připomínají písmeno J. Nová značka přitahuje jak vzhledem, tak
láká na dotek.

BB DELIVERY PROTECT – Unipap
Kategorie: Potraviny
Autor konstrukce: Tým engineeringu společnosti Unipap, a. s.
Koncept BB DELIVERY
PROTECT si vyžádala současná
situace a dění kolem COVID-19.
Navržené řešení nabízí bezpečné
hygienické uzavření potravin
v obalu, díky integrované lepicí
stopě, již v potravinářsky čistém
prostoru výrobce. I přes to je
možné nadále díky průhledovému
okénku kontrolovat kompletnost
a stav obsahu.

Obal na designovou lampu – THIMM Obaly
Kategorie: Elektronika
Autor konstrukce: Vladimír Bryscejn
Obal, včetně fixačních prvků je celý vyrobený z vlnité lepenky. Lampa je transportována ve
složeném stavu, a tak konstrukce obalu a fixačních výplní musela být propracována do
nejmenších detailů. Konstruktéři museli brát v úvahu velmi vysokou hodnotu lampy, její
hmotnost i materiál – sklo, z kterého je vyrobena. Samotný obal na lampu se jednoduše
skládá, je použito velmi málo materiálu a fixace uvnitř lampy je vyrobena z odpadu, který
vzniká při výrobě lamel (rámu obalu). Laserem vyřezané logo dodá obalu velmi poutavý,
atraktivní a moderní vzhled. Digitální tisk umožnil natisknout QR kód, který zajišťuje
interaktivní komunikaci, kdy zákazník získá pomocí QR kódu informace o produktu. Obal se
skládá z rámu, fixačních prvků a odnosného obalu.

E-PACK MONT BLEU – DROPAX
Kategorie: E-commerce
Autor konstrukce a designu: Milan Vaníček, DROPAX, s. r. o.
Dále se podíleli: Andrei Monteanu, Mont Bleu, s. r. o.
Obalový prostředek E-pack MONT BLEU, přináší několik inovačních prvků v oblasti balení
zasilatelského prodeje: Konstrukce umožňuje vícedruhové balení výrobků jednoho
obchodního segmentu (osobní hygiena), obsah balení podle požadavků zákazníků bez vlivu na
změnu rozměru obalu. Optimalizace konstrukce zařadila obal do kategorie listovních zásilek
s efektem snížení nákladů: 23% na skladování u distributorů a 31% na přepravě. Použitý
materiál: pevnostně stabilní hnědá kraftová vlnitá lepenka definuje ochranné vlastnosti.

Pramenitá voda BONNY – Veseta/Lidl
ALPLA Czech
Kategorie: Nápoje
PET láhev pro pramenitou vodu BONNY se sníženým
hrdlem (super short) – láhev pro 1,5 l vody se
sníženou hmotností a 25 % rPETu. Snížení hmotnosti
materiálu celkově, redukce čistého (virgin) PETu
použitím recyklátu (zdroj: Stř. Evropa) a omezení
uhlíkové stopy (emise CO2) oproti standardním
řešením.

DOMOVINA mini trojpack – DADS Advertising
Kategorie: Dárkové obaly
Autor konstrukce
a designu: Peter
Gašparík, DADS
Advertising
Dále se podíleli:
tiskárna I+I print
Minitrojpack určený pro
hotely a obchody se
suvenýry. Ve zmenšené
podobě umístěny tři
typické slovenské pálenky
– slivovice, hruškovice
a borovička. Nepravidelný
šestiúhelník se díky
promyšlenému výseku
snadno skládá a zavírá
pouhým zacvaknutím při
hrdlech láhví. Má jen jeden
spoj na lepení. Výrazné špunty jsou záměrně odkryté, aby se zvýraznila jejich originální
měděná barevnost. Ražba metalickou fólií, matné lamino spolu s parciálním lesklým
lakováním.

OBÁLKY PRO E-COMMERCE – MONDI BUPAK
Kategorie: E-commerce
Obálky z vlnité lepenky (použita
E-vlna). Přednosti navržené
konstrukce jsou: obal je ihned
připraven k plnění, zboží je uvnitř
fixováno bez nutnosti použití dalšího
fixačního materiálu, rozměrová
flexibilita u každé položky-vnitřní
rozměry jsou v intervalu „od-do“,
k dispozici 4 rozměrové varianty,
možnost použití pro předměty
pravidelného i nepravidelného tvaru
– pro jednokusové i vícekusové
zásilky, minimální požadavky na balicí
a skladovací prostor, lepší ochrana
zboží během přepravy proti
propíchnutí, průrazu, krádeži.

COMBO EXCELSIOR HYBRID – SCHOELLER ALLIBERT CZECH REPUBLIC
Kategorie: Ostatní
Combo Excelsior Hybrid je
nejhygieničtější a nejbezpečnější
celoplastový vratný skládací
kontejner na tekutiny. Díky
kombinaci dvojitých stěn nabízí
tento IBC plastový kontejner
nejlepší výkon na trhu, a to
s nosností 1500 kg, statickým
zatížením 8000 kg
a dynamickou zátěží až 3200 kg.
Má standardní rozměr
1200×1000 mm, kapacitu
1000 l, nabízí 100% hladký
design a při složení šetří 70 %
místa. Je plně kompatibilní
s dopravníky
s automatizovanými systémy.
Pro lepší obsluhu je vybaven
přístupovými dvířky. Je
kompatibilní se všemi vaky
s běžným připojením i speciálně vyvinutým Realeasy mechanismem. Speciální uchycení
vypouštěcího ventilu předchází poškození a zrychluje manipulaci s vakem.

