
 
 

 
Dla grzejników i kotłów grzewczych firmy Warmhaus  
Mondi dostarcza opakowań z tektury falistej  
w 100% nadających się do recyklingu 
 
 
• Dopasowane do indywidualnych potrzeb pudła Monocorr Box produkcji Mondi 

sprawiły, że w Turcji opakowania urządzeń AGD w 100% nadają się do recyklingu.  
• Wkładki z tektury falistej wyeliminowały trudne do recyklingu wkładki ze styropianu 

(EPS), zajmując przy tym o o 94% mniej miejsca.  
• Kompaktowe pudła Monocorr Box o 20% podwyższają ładowność palet. 
• Gotowe do użycia opakowania wspierają firmę Warmhaus w osiąganiu celów 

zrównoważonego rozwoju i zwiększają zadowolenie jej klientów.  
 
15 lutego 2022 r. – Mondi, światowy lider branży opakowaniowej i papierniczej, stworzył 
w pełni odzyskiwalne rozwiązanie opakowaniowe dla firmy Warmhaus – tureckiego 
producenta grzejników i kotłów do ogrzewania mieszkań. Nowe pudło Monocorr Box 
wyprodukowano bowiem z tektury falistej, która łącznie z wyścielającymi opakowanie 
wkładkami chroniącymi zawartość w 100% nadaje się do recyklingu. Uprzednio firma 
Warmhaus stosowała w opakowaniach wkładki ze styropianu (EPS), który w Europie 
odzyskiwany jest w znikomym stopniu, a po użyciu na ogół trafia na wysypiska bądź do 
spalarni.  
 
Firma Warmhaus poszukiwała ekologicznego rozwiązania opakowaniowego, które 
pomogłoby jej w realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz spełniło oczekiwania 
klientów krajowych i zagranicznych. W Turcji pudła Monocorr Box łatwo poddają się 
recyklingowi, wspierając zarazem eksport wyrobów firmy Warmhaus do Unii Europejskiej, 
gdzie sprzedawcy detaliczni zaczynają przestawiać się na opakowania nie zawierające 
styropianu, nawet w wypadku większych towarów trwałego użytku. Z tytułu rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta w przyszłości wytwórcy mogą być nawet obciążani opłatami 
za elementy zawierające styropian. 
 
„Rozglądaliśmy się za rozwiązaniem pozbawionym wad sztywnych wyrobów spienianych. 
Troszczymy się o oszczędzanie energii i ochronę środowiska, pragniemy zatem, żeby te 
dążenia odzwierciedlały się w opakowaniach naszych produktów. Oprócz zgodności ze 
zrównoważonym rozwojem opakowania z tektury falistej optymalnie chronią zawartość, 
umożliwiając bezpieczny i ekonomiczny transport i przechowywanie. Stosujemy pudła 
Monocorr Box od sierpnia zeszłego roku, uzyskując od naszych klientów pozytywne opinie” – 
podkreśla Fatih Aydın, kierownik działu zaopatrzenia firmy Warmhaus. 
 
Pudła Monocorr Box nie tylko w pełni nadają się do recyklingu, lecz zapewniają wielkie 
korzyści logistyczne i transportowe. Pudła są dostarczane w stanie złożonym, a wkładki 
wyścielające z tektury falistej zajmują o 94% mniej miejsca podczas transportu 
i przechowywania niż stosowane uprzednio wkładki styropianowe. Składane pudła Monocorr 
Box są również bardziej kompaktowe. Dzięki zmniejszeniu ich wymiarów zewnętrznych o 6% 
firma Warmhaus może zmieścić na paletach o 20% więcej produktów. 
 
„Dzięki realizacji zasad EcoSolutions możemy spełnić oczekiwania klientów w zakresie 
opakowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, jednocześnie optymalizując 



 
 

wydajność procesów sztaplowania i transportu. Rozwiązanie to idealnie nadaje się nie tylko 
na rynek turecki, lecz również na rynki zagraniczne. Wyeliminowanie elementów 
styropianowych jest decydujące dla dostosowania opakowań małych i dużych urządzeń AGD 
do gospodarki cyrkularnej. Rozwiązania takie jak Monocorr Box mogą w znacznym stopniu 
przyczynić się do eliminacji styropianu w przemyśle urządzeń AGD i do przejścia na 
opakowania całkowicie nadające się do recyklingu” – uważa Metin Morhayim, dyrektor działu 
sprzedaży w Mondi Corrugated Solutions (Turcja). 
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Fotografie 
https://mondi.app.box.com/s/xi3wpb0aixq5w9hb9j4jupszd2gjl5rw 
 
 
O Mondi 
Mondi jest światowym liderem branży opakowaniowej i papierniczej, przyczyniającym się do 
tworzenia lepszego świata poprzez wytwarzanie innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań 
opakowaniowych i papierniczych na miarę potrzeb. Nasze przedsiębiorstwo jest 
zintegrowane w obrębie łańcucha wartości – począwszy od zarządzania terenami leśnymi, 
poprzez produkcję masy celulozowej, papieru i folii z tworzyw sztucznych, aż do tworzenia 
efektywnych rozwiązań w zakresie opakowań przemysłowych i konsumenckich. 
Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej strategii i stanowi integralną część naszych 
działań biznesowych. Zajmujemy wiodącą pozycję w branży dzięki podejściu EcoSolutions 
zorientowanym na klienta – umiemy zadawać właściwe pytania, prowadzące do znalezienia 
rozwiązań w najwyższym stopniu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. W 2020 
roku dochód Mondi wyniósł 6,66 mld euro, a skorygowany zysk EBITDA – 1,35 mld euro. 
 
Mondi jest firmą notowaną na podstawowym rynku giełdy londyńskiej (MNDI) oraz na giełdzie 
w Johannesburgu (MNP). Nasze przedsiębiorstwo weszło w skład indeksu FTSE 100, od 2008 
roku objęto je serią indeksów FTSE4Good, a od 2007 roku jest wpisane do indeksu FTSE/JSE 
Responsible Investment. 
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