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Papier do wyrobu tektury falistej
Globalne, niezawodne i wszechstronne rozwiązania,
zapewniające oszczędność surowców.
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Nasze zaangażowanie

Nasze zaangażowanie

na rzecz środowiska naturalnego
odzwierciedla się w dążeniu
do innowacyjności rozwiązań
oferowanych klientowi.
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Zrównoważone rozwiązania dla twojego sukcesu
Odpowiedzialna strategia biznesowa połączona z dziesiątkami lat doświadczenia umożliwia Grupie Mondi
oferowanie wysokojakościowych produktów spełniających wymogi klientów przez dostarczanie skutecznych i zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych dla różnorodnych zastosowań.
Grupa Mondi dzieli się na dwie dywizje: Europe &
International oraz South Africa. Działając w ramach
tej struktury Grupa Mondi realizuje swoją strategię
wiodących pozycji rynkowych, wysokiej jakości, niskich
kosztów bazy aktywów i nastawienia na ciągłe doskonalenie działalności operacyjnej. Jako międzynarodowa grupa
papierniczo-opakowaniowa Mondi Europe & International
stawia na:

Stabilność
Grupa Mondi jest grupą całkowicie zintegrowaną
w obrębie procesów produkcji papieru i opakowań,
posiadającą zakłady produkcyjne na całym świecie.
Nasza Grupa jest stabilnym przedsiębiorstwem, które
rozwija się w sposób ciągły, odnosząc sukcesy dzięki
stałej gotowości do zmian i proaktywnemu zarządzaniu.
O sukcesie naszego modelu biznesowego świadczy wiodąca pozycja rynkowa i stabilna struktura finansowa.

Zrównoważony rozwój
Wypracowanie trwałej wartości dodanej dla naszych
akcjonariuszy, pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych na terenach, gdzie pracują nasze zakłady, jest jedną z zasad
działania Grupy Mondi. Zrównoważony rozwój stanowi
ważny element filozofii Mondi, kształtujący nasze
zaangażowanie gospodarcze, ekologiczne i społeczne.
Globalnie działająca Grupa została założona w 1967
roku w Południowej Afryce, kiedy nasz były właściciel –
Anglo American plc – zbudował fabrykę papieru w Merebank. Po dwóch dekadach rozwoju i konsolidacji firmy
w Południowej Afryce, na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Grupa Mondi rozpoczęła swój długi
okres ekspansji w Europie poprzez akwizycję różnych
przedsiębiorstw.
W skład Grupy Mondi wchodzą m. in. spółki
Neusiedler AG, Frantschach AG, zakłady w Świeciu
(Polska) i w Syktywkarze (Rosja).

Zorientowanie na klienta
Tworzenie opłacalnych kosztowo, wydajnych i ekologicznych rozwiązań jest kluczowym czynnikiem strategii naszego przedsiębiorstwa. Celem Grupy Mondi jest
przyczynienie się do sukcesu naszych klientów i do
zachowania ich konkurencyjnej przewagi przez wyjście
naprzeciw ich specyficznym zapotrzebowaniom.
W ścisłej współpracy z naszymi klientami opracowujemy
indywidualnie dopasowane rozwiązania, sprawdzające
się na rynku międzynarodowym. Cenimy długotrwałe
powiązania z klientami przysparzające obustronnych
korzyści i dążymy do stabilnych relacji biznesowych.
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Rozwiązania wysokiej jakości
spełniające wymogi klienta.

Działalność ekologiczna i prośrodowiskowa
Pragniemy tworzyć trwałe wartości dla naszych interesariuszy przez wykorzystywanie naturalnych zasobów odnawialnych w innowacyjnych produktach zaspakajających
potrzeby klientów w odpowiedzialny i ekonomiczny
sposób, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Grupa Mondi dostrzega potrzebę włączania właściwych
zasad bezpieczeństwa, prowadzenia biznesu, działań
społecznych, środowiskowych i ekonomicznych do praktyki biznesowej i procesów decyzyjnych.
Dla zaspokojenia potrzeb naszego przedsiębiorstwa
i naszych klientów najważniejsze jest zabezpieczenie
krótko-, średnio- i długoterminowego dostępu do surowców w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Dostęp ten, a zarazem spełnienie wymogów
klientów, możemy osiągnąć dzięki zrównoważonemu
zarządzaniu zasobami i aktywami. Każdego roku Grupa Mondi sadzi 32 miliony drzew oraz zarządza wielkimi
obszarami leśnymi, na których powierzchni zmieściłoby
się ponad trzy miliony boisk do piłki nożnej. Ponieważ
zobowiązaliśmy się do optymalizacji produkcji energetycznej, przywiązujemy wielką wagę do odnawialnych
źródeł energii. Aby zredukować zużycie paliw kopalnych,
takich jak węgiel, w zakładzie Mondi Świecie wykorzystujemy technologię spalania beztlenowego do produkcji
biogazu dostarczającego zielonej energii.

Nasze atuty – Twoje korzyści
• innowacje i sukcesy
• zakłady w 28 krajach
• tworzenie skutecznych rozwiązań dla klienta
• dostarczanie wyjątkowej wartości
• zaangażowanie na rzecz bezpiecznej przyszłości
• wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju cieszące
się międzynarodowym uznaniem

Zrównoważony rozwój
Realizując swoje zobowiązanie do zrównoważonego
rozwoju Grupa Mondi dostarcza efektywnych kosztowo i odpowiedzialnych ekologicznie produktów
niezbędnych dla naszych klientów. Nasze rozumienie
odpowiedzialności za produkt jest zgodne z inicjatywą
na rzecz cyklu życia produktów, podjętą w ramach Programu Środowiskowego ONZ, do którego przystąpiliśmy
dobrowolnie w 2009 roku. Inicjatywa ta promuje zintegrowane podejście do zarządzania wpływem produktu na
środowisko, bezpieczeństwo i zdrowie podczas całego
cyklu jego życia. Mondi jest również członkiem Światowej
Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju,
do której należą przedsiębiorstwa wiodące prym
w środowisku biznesowym, zaangażowane w tworzenie
zrównoważonej przyszłości dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska.
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ECO7
Szybko, lekko i centralnie.
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Mondi Świecie –
ECO-logiczny lider
Inwestycja w ECO7 – maszynę do produkcji niskogramaturowego papieru makulaturowego do wyrobu tektury falistej – uczyniła z zakładu Mondi
Świecie europejskiego lidera w tym zakresie.
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ECO7 dokonuje przełomu
w produkcji papieru do wyrobu tektury falistej.

Zakład Mondi Świecie ma idealne warunki,
umożliwiające zaspokojenie zapotrzebowania klientów
na niskogramaturowe, wytrzymałe flutingi i testlinery.
Dzięki ECO7 – nowej maszynie produkującej papier do
wyrobu tektury falistej o wydajności 470.000 ton rocznie – Grupa Mondi może sprostać zapotrzebowaniu
przemysłu tektury falistej na efektywne kosztowo niskogramaturowe papiery.
Szybko, lekko i centralnie. Realizując tę wiodącą
zasadę Grupa Mondi zainwestowała w ECO7 – jedną
z najszybszych na świecie maszyn produkujących papier
do wyrobu tektury falistej. Nowoczesna technologia
umożliwia krótkie cykle produkcyjne, pozwalające na
skrócenie okresu realizacji zamówień i łatwą dostępność
efektywnych kosztowo gatunków papieru. Asortyment
niskogramaturowych papierów produkowanych na
maszynie ECO7 umożliwia wytwarzanie opakowań nie
obciążających środowiska, gdyż niższa gramatura oznacza też mniej odpadów, a zatem redukcję kosztów.
Centralna lokalizacja maszyny w Polsce eliminuje problemy „wąskiego gardła“ w dostawach niskogramaturowego papieru do wyrobu tektury falistej na terenie
Europy.

Papier do wyrobu tektury falistej wytwarzany na
maszynie ECO7 spełnia wymagania klientów.
Asortyment produktów wytwarzanych na maszynie
ECO7 obejmuje papiery produkowane w 100% z włókna
odzyskanego: dwuwarstwowy ProVantage Testliner 3
oraz ProVantage Fluting WB, stanowiące ekologiczną
alternatywę przy produkcji pudeł.
Ze względu na wykorzystanie krótkowłóknistej masy
papier ProVantage Testliner 3 odznacza się wysoce
jednorodną, gładką powierzchnią, umożliwiającą zadruk wysokiej jakości. Natomiast ProVantage Fluting
WB charakteryzujący się znakomitą przerabialnością
na tekturnicy oraz dobrymi właściwościami zadruku,
odpowiada standardom VDW (niemieckiego stowarzyszenia producentów tektury falistej).
Produkując niskogramaturowe makulaturowe linery

Nasze atuty – Twoje korzyści
• ultranowoczesna technologia
• niskogramaturowy papier makulaturowy 		
wysokiej jakości do wyrobu tektury falistej
• strategiczne położenie w sercu Europy
• ECO7 premium – opcja szybkiej dostawy
• produkcja o zredukowanym wpływie na środowisko
• certyfikaty FSC®

i flutingi o jednorodnej powierzchni i zoptymalizowanych parametrach zadruku, ECO7 zapewnia klientom
bezpośrednie korzyści. Wszystkie produkty wytwarzane na ECO7 posiadają certyfikaty FSC®.

ECO7 premium
Zakład Mondi Świecie wprowadził nowy system dostaw, będący w stanie zaspokoić oczekiwania najbardziej
wymagających klientów. Stanowi on alternatywę dla tradycyjnych form dostawy. Klienci, którzy zdecydowali się
na ofertę ECO7 premium, korzystają z redukcji zasobów
składowanych, zmniejszenia zaangażowanego kapitału
i skrócenia okresu dostawy. Na terenie Polski zamówienia
realizowane są w ciągu 24 godzin, a na terenie rynków
sąsiednich – w ciągu 48 godzin.

Ekologiczna ekonomia
Przyczyniając się do bardziej zielonej przyszłości nowoczesna technologia ECO7 minimalizuje całkowity
wpływ na środowisko wywierany przez Mondi Świecie.
Wytrwale podejmowane przez firmę działania na rzecz
ochrony środowiska zaowocowały imponującymi wynikami. Mimo że w latach 2003 - 2011 całkowita produkcja papieru prawie się podwoiła, w 2011 roku w zakładzie
odnotowano najniższą w historii emisję CO2. Również
zużycie energii wykazuje tendencję spadkową.
W Świeciu zainstalowano nową oczyszczalnię ścieków,
wykorzystującą technologię beztlenową do wytwarzania zielonej energii w postaci biogazu, co przyczynia się
do redukcji zużycia paliw kopalnych, takich jak węgiel.
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Mocno, jasno i niezawodnie.
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Krok za krokiem
na pozycję lidera rynku
W należącej do Grupy Mondi fabryce celulozy i papieru w Republice
Komi (Rosja) pomyślnie zrealizowano program modernizacji, w który
zainwestowano 545 milionów Euro, co pozwoli temu zakładowi osiągnąć
nowy poziom jakości w produkcji białego kraft top linera.
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O krok do przodu dzięki STEP21.

Projekt STEP – największa inwestycja w rosyjskim
przemyśle papierniczym i opakowaniowym w ciągu
ostatnich 30 lat – przeobraził zakład Mondi Syktywkar w lidera produkcji papieru do wyrobu tektury falistej na rosyjskim rynku. Modernizacja maszyny PM21
produkującej biały kraft top liner i tekturę na opakowania produktów płynnych – była punktem kulminacyjnym tej inwestycji. Oprócz nowej wyparki, dzięki której
obniżono poziom emisji, i kotła sodowego, zainstalowano również turbogenerator i piec obrotowy oraz zmodernizowano plac drzewny.
Modernizacji poddano również linie produkcji celulozy, urządzenie do regeneracji ługu sodowego,
instalację kaustyzacji i maszynę PM14 do produkcji
wysokojakościowego papieru niepowlekanego.

Mocno, jasno i niezawodnie
Mocno, jasno i niezawodnie – motto projektu modernizacji maszyny PM21 – perfekcyjnie oddaje zalety asortymentu produktów i usług oferowanych przez zakład
Mondi w Syktywkarze. Głównym celem modernizacji maszyny PM21 było zwiększenie wyko-rzystania wysokojakościowych, wytrzymałych włókien
z północnych gatunków drewna, przerabianych na
tej maszynie. Ze względu na znakomite parametry
sztywności i podwyższoną odporność na zgniatanie
surowiec ten idealnie nadaje się do spełniania wymogów stawianych papierom do wyrobu tektury falistej. Czysta biała celuloza używana jest również na
wierzchnią warstwę papieru ProVantage Komiwhite,
co daje jednorodną i gładką powierzchnię tego linera,
zapewniającą znakomitą jakość zadruku.

Nasze atuty – Twoje korzyści
• modernizacja zakładu kosztem 545 milionów euro
• modernizacja maszyny PM21 w myśl 			
najnowocześniejszych standardów
• mocny i wszechstronny biały top liner typu kraft
• papiery składające się w 100% z wysokiej jakości
włókien pierwotnych z północnego drewna
• wspaniały profil gładkości
• formacja jakby stworzona dla druku w technologii HGP
• certyfikacja FSC®

ProVantage oznacza jakość
Wśród produktów wytwarzanych na maszynie PM21
jest ProVantage Komiwhite – wysokiej jakości papier z włókien pierwotnych do wyrobu tektury falistej, odznaczający się gładką powierzchnią, wysoką
wytrzymałością oraz znakomitą białością i formowaniem. Papier ten nadaje się do wytwarzania opakowań,
od których wymaga się nieprzeciętnej atrakcyjności wizualnej. Papier ProVantage Komiwhite można bezpiecznie stosować w opakowaniach dla suchych, wilgotnych
lub tłustych artykułów spożywczych. Produkowany
przez Grupę Mondi ProVantage Komipak – dwuwarstwowy liner typu kraft do pakowania produktów płynnych
– nadaje się do łączenia z polimerami i powłokami barierowymi, zapewniając skuteczną ochronę produktu,
a zarazem znakomitą przerabialność i jakość zadruku.
Nasz produkt wykonany z surowców odnawialnych
całkowicie nadaje się do recyklingu i biodegradacji.

Zrównoważone kroki
Zakład Mondi w Syktywkarze koncentruje się również
na usługach dla klientów. Roczna wydajność maszyny PM21 wynosząca 280.000 ton gwarantuje
niezawodność dostaw. Poza bezkonkurencyjnie krótkim okresem realizacji zamówienia dodatkowych
korzyści dostarczają szybkie i starannie dobrane drogi
logistyczne.

Wszystkie produkty schodzące z maszyny PM21
przyczyniają się do zachowania zasobów naturalnych,
co potwierdza certyfikacja FSC®. Zakład wyposażono
w elektrownię przetwarzającą gaz naturalny, odpady
drzewne i czarny ług. Nowy kocioł sodowy gromadzi
i spala cuchnące gazy. Niezwykle wydajne filtry nowego
pieca obrotowego wychwytują ze spalin pyły powstające
w procesie spalania. Dzięki nowemu wyposażeniu spadła
ilość wody pobieranej z rzeki Wyczegdy.
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Papier do wyrobu tektury falistej
wszechstronne rozwiązania
opakowaniowe.
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Mondi Containerboard –
ku zrównoważonej
i pomyślnej przyszłości
Papier do wyrobu tektury falistej na opakowania chroniące zawartość musi często sprostać licznym
obciążeniom. Pozycja Mondi jako jednego z głównych europejskich dostawców materiałów do wyrobu pudeł z tektury falistej, dysponującego pięcioma zakładami produkcyjnymi i międzynarodową siecią
dystrybucyjną, umożliwia zaopatrywanie klientów w wysokojakościowe gatunki papieru do wyrobu tektury
falistej. Papier ten umożliwia produkcję rozwiązań opakowaniowych o minimalnym wpływie na środowisko
i maksymalnej korzyści dla klienta.
Chcąc działać zgodnie z wymogami zrównoważonej
przyszłości, Grupa Mondi we wszystkich działaniach
kładzie nacisk na uwzględnianie następstw dla środowiska, bezpieczeństwa, gospodarki i społeczeństwa,
a zatem na ostrożne postępowanie w każdym ogniwie łańcucha wartości. Stale dążąc do zaoferowania
rozwiązań zapewniających oszczędność surowców,
obszar Mondi Containerboard zobowiązał się do odpowiedzialnego obchodzenia się z zasobami naturalnymi, czystszych metod produkcji, optymalizacji zużycia
materiałów i stosowania do 100% materiałów z odzysku,
bez kompromisów w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

Jakość ma swoją nazwę
Będąc wiodącym międzynarodowym dostawcą papieru
do wyrobu tektury falistej z włókien pierwotnych i wtórnych Mondi produkuje papiery w czterech segmentach:
Appearance, papier typu kraft, fluting półchemiczny
i papier makulaturowy. W oparciu o pięć zakładów produkcyjnych w różnych krajach świata i jedenaście biur
sprzedaży Grupa Mondi oferuje szeroki asortyment papierów do wyrobu tektury falistej, poczynając od białego
kraft top linera, brązowego linera typu kraft, poprzez
testliner, aż do flutingów półchemicznych. Obszar
Mondi Containerboard specjalizuje się w produkcji

niskogramaturowego papieru makulaturowego do wyrobu tektury falistej dzięki swojej niedawnej inwestycji
w nowoczesną maszynę ECO7 usytuowaną w zakładzie
w Świeciu. Po kolejnej modernizacji – tym razem maszyny PM21 w Syktywkarze (Rosja) – Grupa Mondi
może zaoferować również czysto biały kraft top liner
o znakomitych właściwościach zadruku i podwyższonej
jakości. Rozwiązania opakowaniowe z tektury falistej
wyprodukowane z oferowanych przez Mondi gatunków
papieru, stosowane w przemyśle samochodowym,
spożywczym, kosmetycznym, artykułów gospodarstwa domowego i innych branżach, są różnorodne i bezkonkurencyjne. Nasza oferta zawiera papiery różnego
zastosowania, w tym ProVantage Fluting Aqua – papier
o wysokiej odporności na wilgoć zastępujący flutingi
woskowane oraz ProVantage Komiwhite – papier na
opakowania żywności, odznaczający się znakomitą
jakością zadruku.
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Rozwiązania
oszczędzające surowce.

Zrównoważona produkcja w fabrykach papieru do wyrobu tektury falistej
Wśród swoich licznych fabryk Grupa Mondi dysponuje
zakładami produkującymi papier do wyrobu tektury falistej w Raubling (Niemcy), Świeciu (Polska), Štӗtí (Republika Czeska), Syktywkarze (Rosja) i Richards Bay
(Południowa Afryka). Wszystkie produkty tych zakładów
są zgodne z filozofią Grupy Mondi, nakazującą odpowiedzialne obchodzenie się z zasobami, składają się
zatem z włókien pierwotnych lub wtórnych, względnie
z obu rodzajów włókien. Drewno przerabiane w naszych zakładach pochodzi z lasów certyfikowanych
przez FSC® lub PEFC™, które nasza Grupa posiada
i dzierżawi lub którymi zarządza. Celuloza wytwarzana
jest bezpośrednio w zakładach, co pozwala uzyskać
wysokiej jakości papier do wyrobu tektury falistej.
Zakład Mondi Raubling posiada urządzenie do odzysku opakowań produktów płynnych nie obciążające
środowiska.

Nasze atuty – Twoje korzyści
• ważny europejski dostawca papieru do wyrobu
tektury falistej z włókien pierwotnych i wtórnych
• wysokiej jakości asortyment produktów 			
przewyższający oczekiwania klienta
• skuteczne rozwiązania opakowaniowe
o zminimalizowanym wpływie na środowisko
• najnowocześniejsze fabryki papieru do wyrobu
tektury falistej
• globalna sieć dystrybucji
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Containerboard
Appearance

Papier typu kraft

Fluting półchemiczny

Papier makulaturowy

Atrakcyjność i wielostronność
na opakowania produktów klasy
premium

Asortyment
Appearance

Richards Bay

ProVantage Baywhite

Syktyvkar

ProVantage Komiwhite
ProVantage Komipak

Štӗtí

ProVantage Mottled (0)
g/m²

Richards Bay

ProVantage Baywhite

Syktyvkar

ProVantage Komiwhite

ISEGA

ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001

SANS
16001

FSC®

PEFCTM

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

115 125 135 140 150 160 175 186 200 250 290 320

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

ProVantage Komipak
Štӗtí

ProVantage Mottled (0)

•

•

•

•

•
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•

•

Najlepsze
właściwości zadruku.

W segmencie Appearance Mondi produkuje
materiały wyjściowe do produkcji pudeł z tektury
falistej, zapewniające najlepszą jakość zadruku,
wysoką trwałość, wytrzymałość, bezpieczeństwo
i wielostronność, co umożliwia produkcję opakowań dla różnego typu towarów.

Nasze atuty – Twoje korzyści
• znakomita jakość zadruku
• atrakcyjność wizualna
• walory estetyczne
• materiał na opakowania towarów klasy premium

Jak sama nazwa wskazuje, gatunki papieru Appearance
(ang. wygląd) są jakby stworzone na opakowania
o wyjątkowej atrakcyjności wizualnej i walorach estetycznych. Oferowany przez Mondi biały kraft top liner
zaspakaja popyt na wysokojakościowe gatunki papieru
o czysto białej powierzchni, doskonałej przerabialności
i dobrej drukowności, umożliwiające druk HDP zarówno w technice fleksodruku jak i druku litograficznego.
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Containerboard
Appearance

Papier typu kraft

Fluting półchemiczny

Papier makulaturowy

Jakość
ekonomiczna i ekologiczna

Asortyment
papierów typu kraft

Świecie

ISEGA

ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001

FSC®

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ProVantage Kraftliner
ProVantage Kraftliner Aqua
ProVantage KraftTop LinerX

Raubling

ProVantage KraftTop Liner
ProVantage KraftTop LinerX

Štӗtí

ProVantage Kraftliner
ProVantage KraftTop Liner
g/m²

Świecie

ProVantage Kraftliner

100

110

•

•

115

120

ProVantage Kraftliner Aqua
ProVantage KraftTop LinerX
Raubling

ProVantage KraftTop Liner
ProVantage KraftTop LinerX

Štӗtí

ProVantage Kraftliner
ProVantage KraftTop Liner

•

•
•
•
•
•

•
•
•

125

135

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

140

•
•
•
•
•

150

160

•
•

•
•

•
•
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•

170

•
•
•
•
•
•

175

180

186

190

•
•
•
•
•
•
•

•

PEFCTM

•
•
•
•
200

225

250

275

300

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

DIN
EN 15593

•
•

Przekonująca siła
jakości.

Grupa Mondi jest dostawcą szerokiego asortymentu linerów typu kraft łączących optymalną jakość
z wytrzymałością. Dzięki gładkiej powierzchni linery
typu kraft w ramach oferty ProVantage zapewniają
znakomite właściwości zadruku. Z tego względu są
idealnym materiałem na opakowania towarów klasy
premium, gdyż dobrze chronią cenną zawartość.

Nasze atuty – Twoje korzyści
• wysokojakościowe linery typu kraft
• znakomite parametry wytrzymałości
• gładka powierzchnia gwarantująca
wysoką jakość zadruku
• wysoka wytrzymałość
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Containerboard
Appearance

Papier typu kraft

Fluting półchemiczny

Papier makulaturowy

Nie tylko tektura falista niskogramaturowa innowacja EcoVantage
Grupa Mondi wprowadziła niedawno na rynek trzy
gatunki papieru pod nadrzędną marką EcoVantage.
Wyprodukowane w naszym zakładzie w Świeciu
papiery EcoVantage Kraft X, Kraft Xlite i KraftTop X
rozszerzyły asortyment niskogramaturowych papierów przeznaczonych do zastosowań bez użycia
tektury falistej, oferowanych przez naszą Grupę.
Nowe gatunki, dostępne w szerokim wyborze niskich
gramatur, zapewniają wspaniałe właściwości zadruku
dzięki kalandrowanej powierzchni.
Nowe gatunki papieru wykazują się znacznie wyższymi
parametrami sztywności, co korzystnie wpływa na
przerabialność i wydajność linii produkcyjnej. Postęp
techniczny pozwolił na redukcję ciężaru papieru,
umożliwiając lekkie rozwiązania opakowaniowe bez
uszczerbku na jakości produktu.

Świecie

EcoVantage Kraft Xlite
EcoVantage Kraft X
EcoVantage KraftTop X
g/m²

Świecie

EcoVantage Kraft Xlite
EcoVantage Kraft X
EcoVantage KraftTop X

ISEGA

ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001

FSC®

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

70 80 85 90 100 110 125 140 150

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
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•

Nowa marka niskogramaturowego papieru.

Nasze atuty – Twoje korzyści
• szeroki wybór niskogramaturowych gatunków papieru
• gładka kalandrowana powierzchnia zapewniająca
lepszą jakość zadruku
• nowe zastosowania
• certyfikat FSC® Mix
• optymalna kompozycja włókien pierwotnych i wtórnych

Świetne w najróżniejszych zastosowaniach
Gatunki EcoVantage zdobyły certyfikat ISEGA, można
je zatem bezpiecznie stosować na opakowania żywności. Papier EcoVantage Kraft X nadaje się do suchych
i tłustych artykułów żywnościowych, papier KraftTop X
do suchej żywności, a papier Kraft Xlite do wszelkich
zastosowań w kontakcie z żywnością.
Ze względu na swoją wszechstronność papiery
EcoVantage można wykorzystać do aplikacji bez zastosowania lub z zastosowaniem tektury falistej. Gatunki EcoVantage nadają się do produkcji reklamówek
i wyrobów powlekanych, do produkcji opakowań z poduszkami powietrznymi, na papier pakowy i do całego
szeregu wtórnych zastosowań. Wszystkie trzy gatunki
papieru zostały certyfikowane zgodnie z wymogami
FSC® Mix.
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Containerboard
Appearance

Papier typu kraft

Fluting półchemiczny

Papier makulaturowy

Opakowania żywności
sprawdzające się
w trudnych warunkach

Asortyment flutingów
półchemicznych

Świecie

ProVantage Fluting Aqua
ProVantage Fluting Fresco
g/m²

Świecie

ProVantage Fluting Aqua
ProVantage Fluting Fresco

ISEGA

ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001

FSC®

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

112 120 125 130 135 150 160 175 185 200 220

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
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•
•

•
•

•
•

Smak
doskonałości.

Oferując asortyment flutingów półchemicznych
o podwyższonych parametrach Grupa Mondi prezentuje rozwiązania opakowaniowe, odznaczające
się stabilnością i odpornością na wilgoć. Te efektywne kosztowo flutingi, sprawdzające się w trudnych warunkach, a więc w skrajnie suchym, wilgotnym lub zimnym klimacie, są jakby stworzone
do produkcji opakowań z tektury falistej przeznaczonych na potrzeby przemysłu spożywczego,
w szczególności do przechowywania owoców,
warzyw i mięsa w łańcuchu chłodniczym.

Nasze atuty – Twoje korzyści
• stabilne flutingi odporne na wilgoć
• odporność na skrajnie wilgotne lub suche otoczenie
oraz na niskie temperatury
• najwyższe parametry wytrzymałości
• efektywny kosztowo materiał opakowaniowy
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Containerboard
Appearance

Papier typu kraft

Fluting półchemiczny

Papier makulaturowy

Rozwiązania w zgodzie
z ekologią i ekonomią

Asortyment papierów
makulaturowych

Świecie

ProVantage Fluting WB
ProVantage Testliner 3

Raubling

ProVantage Fluting Frigo
ProVantage Fluting Frigo Forte
ProVantage Fluting WB
ProVantage Testliner 3

Štӗtí

ProVantage Fluting WB
ProVantage Testliner 3

Raubling

ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001

FSC®

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ProVantage Testliner 3
g/m²

Świecie

ISEGA

80

85

90

100

•

•

•
•

•
•

105

110

ProVantage Fluting Frigo
ProVantage Fluting Frigo Forte
ProVantage Fluting WB
ProVantage Testliner 3

Štӗtí

ProVantage Testliner 3

•

•

•
•

115

•
•
•
•

120

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
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•
•
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•
•
•
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EN 15593

•
•
•
•
•
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•

•

•

•
•

•
•
•
•
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Materiały opakowaniowe
nie obciążające środowiska.

Nasze atuty – Twoje korzyści
• ekonomiczna alternatywa zgodna z zasadami 		
zrównoważonego rozwoju
• wysoka trwałość
• niskogramaturowy papier do wyrobu tektury falistej
z powierzchnią o znakomitej jakości zadruku
• ekonomiczne gatunki papieru zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju

W produkcji pudeł z tektury falistej papier makulaturowy stanowi ekonomiczną i zrównoważoną
alternatywę. Produkty nie obciążające środowiska,
oferowane przez Mondi w tym segmencie charakteryzują się jednorodną i gładką powierzchnią
zapewniającą znakomitą jakość zadruku.
Niskogramaturowy papier makulaturowy do wyrobu
tektury falistej produkowany na maszynie ECO7, jednej z pierwszych i najszybszych maszyn tego rodzaju
w Europie Środkowej, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu tektury falistej na efektywne kosztowo materiały wyjściowe. Zastosowanie papieru makulaturowego jest nie tylko oznaką odpowiedzialności
w podejściu do zasobów naturalnych, lecz przynosi
również korzyści ekonomiczne. Makulaturowy papier
do wyrobu tektury falistej ProVantage przyczynia się
do redukcji ilości odpadów i jest najlepszym wyborem dla rozwiązań opakowaniowych nie obciążających
środowiska.
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Klient na pierwszym miejscu
Sieć Containerboard

Szybka

i sprawna obsługa
na całym świecie.
Mondi Packaging Paper
Sales Deutschland GmbH
Hamburg

Mondi Sales Benelux B.V.
Amstelveen

Mondi Packaging Paper Sales UK
Eridge, Tunbridge Wells

Mondi Paper Sales
France S.A.S.
Paryż
Mondi Paper
Sales Italia S.r.l.
Mediolan

Mondi Richards Bay
Południowa Afryka

Mondi Paper
Sales Iberica S.L.
Madryt

Containerboard – biuro dystrybucyjne
Containerboard – zakład produkcyjny
Containerboard – biuro dystrybucyjne
i zakład produkcyjny

Mondi Syktyvkar
Rosja

Mondi Packaging Paper Sales
Scandinavia, Baltics
Sztokholm

Mondi Sales CIS
Moskwa

Mondi Świecie
Polska

Mondi Štӗtí
Republika Czeska

Mondi Packaging
Paper Sales GmbH
Wiedeń

Mondi Raubling
Niemcy
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Klient na pierwszym miejscu
Serwis w obszarze Containerboard

Serwis
gwarantowany!
Dla Mondi Containerboard najważniejsza jest satysfakcja klienta. Wszystkie nasze działania i wszystkie
nasze produkty są ukierunkowane na zadowolenie
naszego klienta.
Sieć biur i agencji dystrybucyjnych o światowym
zasięgu umożliwia klientom skontaktowanie się z nami,
niezależnie od miejsca, w którym przebywają. Każdemu
klientowi na każdym rynku oferujemy równie szybką,
sprawną i profesjonalną dostawę i obsługę techniczną.
Nasz zespół sprzedaży i personel techniczny posiadają
wysokie kwalifikacje, co gwarantuje, że klienci zawsze
otrzymają produkty i porady najwyższej jakości. Sprzedawca Mondi dobrze doradzi w zakresie naszej oferty innowacyjnych wysokojakościowych papierów do
wyrobu tektury falistej i równie chętnie porozmawia
o indywidualnych rozwiązaniach, jeżeli klient ich potrzebuje. Eksperci techniczni, zatrudnieni w każdym z naszych pięciu zakładów produkcyjnych, udzielą również
wskazówek dotyczących obróbki papieru do wyrobu
tektury falistej z uwzględnieniem potrzeb klienta.
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W Mondi Containerboard
klient na pierwszym miejscu!
Gwarantujemy!

Nasze atuty – Twoje korzyści
• priorytetem satysfakcja klienta
• światowa sieć dystrybucji
• eksperci techniczni we wszystkich fabrykach papieru
do wyrobu tektury falistej
• na żądanie klienta rozwiązania na miarę
• szybkie i sprawne porady techniczne
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Klient na pierwszym miejscu
Zakłady obszaru Containerboard

Nasze fabryki papieru
do wyrobu tektury falistej
Mondi Raubling

Mondi Štӗtí

Położona w Bawarii (Niemcy) fabryka Mondi Raubling istnieje od 1908 roku, zatem produkuje papier już
od ponad stu lat. Ten renomowany zakład należy dziś
do najważniejszych pracodawców w regionie. Jest to
zakład średniej wielkości wyposażony w dwie nowe
maszyny papiernicze, urządzenie do odzysku opakowań
produktów płynnych i elektrociepłownię. Produkuje się
tu papier top linery typu kraft stanowiący substytut
kraftlinera oraz testlinery i flutingi.

Zakład Mondi Štӗtí położony jest nad Łabą niedaleko
Pragi (Republika Czeska). Lokalizacja fabryki w kraju,
którego powierzchnię prawie w jednej trzeciej pokrywają lasy, stanowi bezkonkurencyjną zaletę. Zakład
powstał w 1949 roku. Po znacznych inwestycjach zwiększających zdolność produkcyjną fabryka produkuje
rocznie ponad 500.000 ton papieru do wyrobu tektury
falistej, papieru typu kraft, papieru gładzonego maszynowo i celulozy. Produkty wysokiej jakości znajdują wielostronne zastosowanie w przemyśle opakowaniowym.

• OHSAS 18001 – system zarządzania 			
bezpieczeństwem i higieną pracy
• ISO 9001 – system zarządzania jakością
• ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego
• certyfikacja FSC®
• DIN EN 15593 – zarządzanie higieną w produkcji
opakowań środków spożywczych

• ISO 9001 – system zarządzania jakością
• ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego
• ĆSN OHSAS 18001 – system zarządzania 		
bezpieczeństwem i higieną pracy
• certyfikacja FSC® Mix, FSC® Recycled
i FSC® Controlled Wood
• certyfikacja PEFCTM
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Najnowocześniejsze
zakłady papiernicze.

Mondi Syktyvkar

• ISO 9001 – system zarządzania jakością
• ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego
• OHSAS 18001 – system zarządzania 			
bezpieczeństwem i higieną pracy
• certyfikacja FSC®

Zakład należący do obszaru Mondi Containerboard
znajduje się w Syktywkarze – stolicy Republiki Komi
i jest jednym z największych producentów celulozy
i papieru w Rosji. Fabrykę założono w roku 1969. Po
objęciu przez Grupę Mondi większości udziałów w roku
2002 nastąpiła systematyczna modernizacja, przez
co znacznie wzrosła produkcja zakładu. W Syktywkarze wytwarzamy biały kraft top liner stosowany w produkcji pudeł z tektury falistej i opakowania produktów
płynnych oraz papier biurowy, offsetowy i drukowy.

Mondi Richards Bay

• ISO 9001 – system zarządzania jakością
• ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego
• OHSAS 18001 – system zarządzania 			
bezpieczeństwem i higieną pracy
• SANS 16001 – system zapobiegania szerzeniu się
HIV/AIDS
• certyfikacja FSC® Chain of Custody

Zakład Mondi w Richards Bay (Południowa Afryka)
uruchomiono w 1984 roku. W roku 2005 zakład poddano rozbudowie, co zwiększyło jego roczną zdolność
produkcyjną do 720.000 ton papieru i celulozy rynkowej. Fabryka produkuje bieloną celulozę z drewna
twardego, wytwarzaną z włókien eukaliptusowych
i biały top liner typu kraft, który zajmuje mocną pozycję
na rynku południowoafrykańskim oraz na rynkach
międzynarodowych. Poprzez poprawę jakości powietrza, zmniejszenie zużycia wody i obniżenie poziomu
emisji odpadów stałych modernizacja zakładu Mondi
Richards Bay przyczyniła się do redukcji jego wpływu
na środowisko.

Mondi Świecie

• ISO 9001 – system zarządzania jakością
• ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego
• OHSAS 18001 – system zarządzania 			
bezpieczeństwem i higieną pracy
• certyfikacja FSC® Recycled i FSC® Mix

Zakład Mondi Świecie w województwie kujawsko-pomorskim założono w 1961 r. pod nazwą „Zakłady Celulozy i Papieru”. Od 1997 roku, kiedy Mondi przejęło
większościowy pakiet akcji, produkcja zakładów prawie
się potroiła. W Świeciu produkujemy różnorodne gatunki papieru do produkcji tektury falistej. Zakład Mondi
Świecie został laureatem konkursu PremiumBrand dla
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zdobywając tytuł Spółki Wysokiej
Reputacji jako najlepsze przedsiębiorstwo według kryteriów: orientacja na biznes, opinia o zarządzie, rzetelność w kontaktach biznesowych oraz wizerunek.

33
www.mondigroup.com

Oficjalny znak jakości
dla przemysłu, bezpieczeństwa i środowiska.
Certyfikaty

Wszechstronna
certyfikacja międzynarodowa
Głównym celem Grupy Mondi jest tworzenie trwałych
wartości dla naszych interesariuszy przez wykorzystywanie naturalnych zasobów odnawialnych
i włókien z odzysku w innowacyjnych produktach
zaspakajających potrzeby klientów w odpowiedzialny i ekonomiczny sposób, zgodny z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Dążymy do tworzenia
rozwiązań przysparzających sukcesów naszym
klientom i dostarczających wyjątkowych wartości.

Aby zapewnić spełnienie wszelkich wymogów danego
zastosowania, materiały przeznaczone do kontaktu
z żywnością wymagają specjalnych procedur, procesów i testów.
Grupa Mondi jest świadoma swojej odpowiedzialności
za łańcuch dostaw opakowań żywności – systemy
zarządzania higieną (np. odpowiadające normie DIN
EN 15593:2008) wprowadzono już we wszystkich
zakładach obszaru Mondi Containerboard.

Przejawem naszych działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju jest praca nad zgodnością funkcjonowania
zakładów obszaru Mondi Containerboard z wymogami
FSC® i PEFC™, co potwierdzają certyfikaty przyznane
przez niezależną placówkę. Ilość i jakość procesów
biznesowych zarządzana jest przeważnie w oparciu
o systemy zgodne z seriami norm ISO 9000 i 14000.
W przekonaniu, że pasja pracy naszych pracowników
jest podstawą sukcesu Grupy, nie możemy akceptować
niebezpiecznych sytuacji, mogących doprowadzić
do wypadku. Aby chronić zdrowie pracowników
wprowadziliśmy specjalne systemy zarządzania zgodne
z OHSAS – międzynarodowym systemem zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy. W naszych zakładach
realizujemy też ogólne programy na rzecz ochrony
zdrowia.
Oferując rozwiązania opakowaniowe dla całego szeregu
zastosowań Grupa Mondi jest niezawodnym i prężnym
partnerem swoich klientów. W wypadku opakowań
dla produktów wrażliwych konieczne jest zachowanie szczególnie wysokich standardów jakościowych.

Obszar Mondi Containerboard to:
• sukcesy, wartości i zrównoważony rozwój
• rozwiązania zapewniające sukces naszym klientom
• produkcja z certyfikacją FSC® lub PEFC™
• zgodność z systemami ISO 9001 i 14001
• zarządzanie BHP zgodne z systemem OHSAS
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Opinie dotyczące przyszłości
Niektóre wypowiedzi zawarte w niniejszym tekście nie będące faktami historycznymi, np. opinie dotyczące oczekiwanego rozszerzenia i rozwoju
rynku, wzrostu ekonomicznego czy dochodowości oraz twierdzenia, w których występują takie słowa jak „sądzimy”, „oczekujemy”, „zakładamy”,
„przewidujemy”, „może stać się” itp. są wypowiedziami dotyczącymi przyszłości. Ponieważ wypowiedzi takie opierają się na obecnym stanie wiedzy
lub na aktualnych planach, ocenach i prognozach, są one obarczone pewnym ryzykiem i niepewnością, co może spowodować, że rzeczywiste
wyniki będą się wyraźnie różnić od wyników przewidywanych w opiniach dotyczących przyszłości. Wskutek oddziaływania różnorakich czynników
faktyczne wyniki, osiągnięcia lub wydarzenia mogą się istotnie różnić od przewidywanych w tych wypowiedziach. Do takich czynników zaliczają się
m. in. lecz nie tylko (1) czynniki związane z gospodarką przedsiębiorstw, np. pomyślny przebieg produkcji prowadzący do korzystnych rezultatów,
pomyślny rozwój planów i celów produkcyjnych, zmiany w stopniu zabezpieczenia patentami i innymi wartościami niematerialnymi znajdującymi się
w posiadaniu koncernu, dostępność kapitału na warunkach możliwych do zaakceptowania; (2) czynniki branżowe, np. wysokość popytu, skala konkurencji, obecne i przyszłe ceny surowców i produktów koncernu na światowych rynkach oraz wynikająca z tego presja na ceny, sytuacja finansowa
klientów, dostawców i konkurentów koncernu, możliwość wprowadzenia na rynek konkurencyjnych produktów i technologii oraz (3) ogólne warunki
gospodarcze, np. rozwój gospodarki na najważniejszych rynkach, na których działa koncern, czy też wahania odsetek lub kursów wymiany walut.
Grupa Mondi
a) nie przejmuje gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość czy kompletność informacji zawartych w tekście;
b) nie zobowiązuje się do poprawiania lub potwierdzania przypuszczeń i prognoz analityków, ani do aktualizacji opinii odnoszących się do
przyszłości ze względu na wydarzenia czy warunki, jakie wystąpiły po opublikowaniu tych opinii.
Wydawca Mondi Packaging Paper Sales GmbH, Kelsenstrasse 7, 1032 Wiedeń, Austria
Koncepcja i projekt Brainspiration Werbeagentur GmbH, 1030 Wiedeń, Austria
Tekst Mondi Packaging Paper Sales GmbH, Kelsenstrasse 7, 1032 Wiedeń, Austria
Fotografie Moravek Photography, Wiedeń, Austria; archiwum Grupy Mondi
Opracowanie ilustracji Brainspiration Werbeagentur GmbH, 1030 Wiedeń, Austria
Druk ideas2paper, Wiedeń, Austria
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