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Solutions



Dzięki naszemu podejściu 3e opakowania 
wspierają rentowność e-handlu.

 Nie zaniedbujmy 
nieustannego
  rozwoju

e-konomiczne  
Redukcja kosztów procesów  
realizacji zamówień

e-fektywne 
Redukcja kosztów logistycznych  
i ilości odpadowych produktów  
i materiałów

e-lastyczne 
Maksymalizacja wygody i jakości 
doświadczeń

Pracujmy nad rozwiązaniami, które sprawią, że taka działalność  

będzie e-konomiczna, e-fektywna i e-lastyczna. Od szybszego  

i bezpieczniejszego pakowania oraz lepszego wykorzystania  

miejsca i materiałów aż po zachwyconych konsumentów. Nasze 

rozwiązania dla e-sklepów tworzą wartość dodaną i ułatwiają  

redukcję całkowitych kosztów. Razem wspomóżmy rozwój  

Waszej działalności!

spaceheroes!

surething!

Seeyouagain

bornready!
Szybkie pakowanie, 
krótszy czas.

Mniej powietrza, 
więcej towarów.

Lepsza ochrona,  
mniej odpadów.

Lepsze doświadczenie,  
entuzjazm klientów.

Dopasowanie 
opakowania do 

układu stanowiska 
pakowania

Połączenie jak 
największej 

liczby artykułów 
w najmniejszej 
liczbie pudełek 
wysyłkowych

Rozwiązania, 
które można 

błyskawicznie 
przygotować 

(złożyć, wypełnić 
i zamknąć)

Opakowania 
jednoczęściowe

Możliwość piętrowania 
palet w stosy w  

przestrzeni
ładunkowej

Dostosowanie  
wymiarów do  
optymalnego  

wykorzystania palet  
i sprawnego transportu 

do centrów  
dystrybucyjnych

Eliminacja pustych  
przestrzeni  

w opakowaniach

Wybór płaskich 
opakowań gdy 
tylko możliwe

Dobór właściwiej 
wytrzymałości  
pudełek dzięki 

odpowiedniemu 
kartonowi lub 

konstrukcji

Przekładki i wkładki 
chronią towary  

w jednym ładunku

Szczelne opako-
wania odporne na 

wilgoć

Optymalizacja  
wymiarów – ścisłe  

pakowanie towarów

Drukowane lub 
wkładane komunikaty 

promocyjne bądź  
marketingowe

Ochrona produktów 
przed uszkodzeniami

Wygląd klasy premium Trwałe opakowania  
i proste usuwanie

Zmieńmy opakowanie  
w atut e-handlu.
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e-konomiczne 
e-fektywne 
e-lastyczne 

Procesy

Środowisko Logistyka

Doświadczenia klientów

Ochrona

 
 

 



Korzyści:  
szybkie pakowanie, zabezpieczenie 
antykradzieżowe, łatwe zamykanie, proste  
otwieranie i zwrot, doświadczenie rozpakowywania
 

Cechy:  
płaski spód, wyciągana konstrukcja, podwójny  
hot-melt, otwieranie taśmą do zerwania,  
niewielka waga  

Opcje:   
nadruk wewnętrzny i zewnętrzny, otwieranie  
suwakiem 

Korzyści:  
łatwe zamykanie, obniżenie kosztów logistyki  
wewnętrznej, wyższa opłacalność 

Cechy:  
ręczne składanie, konstrukcja bez klejenia,  
pojedyńczy hot-melt, płaski kształt 
 

Opcje:   
nadruk wewnętrzny i zewnętrzny, otwieranie  
suwakiem lub taśmą do zerwania

Korzyści:  
szybkie pakowanie, wzmocniona ochrona,  
łatwe zamykanie, proste otwieranie i zwrot 

Cechy:  
płaski spód, wyciągana konstrukcja,  
wzmocnione boki, podwójny hot-melt 
 

Opcje:   
nadruk wewnętrzny i zewnętrzny,  
otwieranie suwakiem

Korzyści:  
szybkie pakowanie, zabezpieczenie  
antykradzieżowe, łatwe zamykanie, proste  
otwieranie i zwrot, wzmocniona ochrona

Cechy: 
wzmocniony automatyczny spód, u góry  
zabezpieczenie na zakładkę, podwójny hot-melt,  
otwieranie taśmą do zerwania

Opcje:   
nadruk wewnętrzny i zewnętrzny, wkładki,  
otwieranie suwakiem

Korzyści:  
mniej pustej przestrzeni, wyższa opłacalność 

Cechy: 
dostosowanie linii zagięć do wysokości,  

zamknięcie z klapą  

Opcje:   
taśmy wzmacniające, wkładki, otwory wentylacyjne,  
otwory na dłonie, perforacja linii krawędzi

Często zamawiane 
 pudełka.
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Typowe zastosowania:  

Typowe zastosowania: 

Typowe zastosowania:  

Korzyści:  
szybkie pakowanie, wzmocniona ochrona  

Cechy:  
zintegrowana wkładka wyciągana, rozwiązanie 
jednoczęściowe, linie zagięcia na szczycie i spodzie,  
mieści 6 butelek, posiada certyfikat DHL
  

Opcje:   
nadruk zewnętrzny, 2, 4 i 6 butelek

ubrania, akcesoria

ubrania, obuwie,  
akcesoria, uniwersalne

butelki wina

obuwie, uniwersalne

ubrania, uniwersalneuniwersalne

Rozwiązanie opakowaniowe 
3e dla skutecznego e-handlu.

Typowe zastosowania:  

Typowe zastosowania: 

Typowe zastosowania: 

e-shop  
SizeMeBox

e-shop  
SupremeBox

e-shop  
DelightBox

e-shop  
TopFoldBox

e-shop  
VinoSprintBox

e-shop  
CarrierBox



Korzyści:  
szybkie pakowanie, wzmocniona ochrona,  
łatwe zamykanie 

Cechy:  
zintegrowana taśma, pojedyńczy hot-melt

Opcje:  
nadruk zewnętrzny, otwieranie suwakiem lub  
taśmą do zerwania

Korzyści: 
natychmiastowa gotowość do użycia, mniej  
pustej przestrzeni, łatwe zamykanie, proste  
otwieranie i zwrot 

Cechy:  
1 lub 2 warstwy wytrzymałego papieru pakowego,  
podwójny pasek przylepny, otwieranie taśmą do  
zerwania, spód składany lub typu „pinch bottom”  

Opcje:  
laminowana warstwa zewnętrzna, dodatkowe 
wzmocnienie, nadruk zewnętrzny

Korzyści:  
natychmiastowa gotowość do użycia, mniej pustej  
przestrzeni, łatwe zamykanie, łatwe otwieranie  

Cechy:  
pojedyńczy hot-melt, dostosowanie wysokości,  
otwieranie taśmą do zerwania 

Opcje:  
nadruk zewnętrzny, otwieranie suwakiem
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Często zamawiane 
opakowania  
przesyłek.

Typowe zastosowania:  

Typowe zastosowania:  

Typowe zastosowania: 

Korzyści:  
mniej pustej przestrzeni, obniżenie kosztów  
logistyki wewnętrznej, wyższa opłacalność 
 

Cechy:  
możliwość dostosowania wielkości, konstrukcja  
bez klejenia, płaski kształt   

Opcje:   
nadruk zewnętrzny, otwieranie suwakiem lub  
taśmą do zerwania, pojedyńczy hot-melt

Korzyści:  
szybkie pakowanie, mniej pustej przestrzeni,  
łatwe zamykanie

Cechy: 
dostosowanie linii zagięć do wysokości,  
pojedyńczy hot-melt, wyciągana konstrukcja 

Opcje:   
otwieranie suwakiem lub taśmą do zerwania

Korzyści:  
szybkie pakowanie, mniej pustej przestrzeni,  
łatwe zamykanie, łatwe otwieranie  

Cechy: 
górne zamknięcie na zakładkę, możliwość  
dostosowania wielkości, pojedyńczy hot-melt,  
otwieranie suwakiem 

Opcje:   
otwieranie taśmą do zerwania

Typowe zastosowania:  

Typowe zastosowania:  

Typowe zastosowania:  książki, elektronika,  
uniwersalne

książki, elektronika,  
uniwersalne

ubrania, akcesoria,   
książki, uniwersalne

książki, elektronika,  
uniwersalne

Rozwiązanie opakowaniowe 
3e dla skutecznego e-handlu.

e-shop  
TwistMailer

e-shop  
SizeMeMailer

e-shop  
ClassicMailer

e-shop  
EnvelopeMailer

e-shop  
MailerBag

e-shop  
CoverMailer

książki, elektronika,  
uniwersalne

książki, elektronika,  
uniwersalne



Mondi jest światowym liderem branży opakowaniowej 

i papierniczej, dostarczającym klientom i konsumentom 

innowacyjnych i trwałych rozwiązań opakowaniowych i 

papierowych. Mondi dysponuje w pełni zintegrowanym 

łańcuchem wartości papieru i opakowań – od gospodarki 

leśnej i produkcji masy celulozowej, papieru i folii plasti-

kowych po rozwój i wytwarzanie skutecznych rozwiązań 

opakowaniowych dla przemysłu i konsumentów  

indywidualnych. 
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Ponad 100 zakładów produkcyjnych w więcej niż 30 

krajach. 

 

16 zakładów segmentu produkcji opakowań  

z tektury falistej. 2 fabryki toreb papierowych  

produkują Mailer Bag. 
Stay in 
touch

Mondi Corrugated Services GmbH

Marxergasse 4A | 1030 Vienna | Austria 

T +43 1 79013 0 | F: +43 1 79013 960

M info.corrugated@mondigroup.com

mondigroup.com 

 

Find us on social media


