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Mondi powiększa swoją ofertę na polskim rynku o tektury ciężkie  
 
 

Wiedeń, Austria, 31 stycznia 2017 r. — Mondi, wiodący producent opakowań i papieru na 

międzynarodowym rynku, zwiększa swoje możliwości produkcji ciężkich tektur w Europie 

poprzez znaczną inwestycję w niedawno przejętym zakładzie — Mondi Simet — 

zlokalizowanym niedaleko Poznania. W zakładzie Mondi Simet zainstalowana zostanie 

tekturnica o szerokości 2,8 metra z trzema sklejarkami pojedynczymi. Pozwoli to wzbogacić 

ofertę produktów firmy o artykuły z tektur ciężkich i zapewnić szerszy wybór klientom w 

regionie. Zostanie też zainstalowana maszyna dedykowana do przetwarzania ciężkich tektur, 

umożliwiająca produkcję krótkich serii z arkuszy do długości 6 metrów. 

Powyższe inwestycje przyniosą korzyści klientom z branży meblowej, motoryzacyjnej, lotniczej i 

chemicznej w postaci zoptymalizowanych opakowań typu heavy duty. Poszerzona oferta 

będzie obejmować, m.in. jedno- jak i wielowarstwowe opakowania z tektury, oktabiny do 

pakowania produktów masowych oraz zbiorcze kontenery jak skrzynie paletowe pak-(k)it® i 

stac-pac®. Rozwiązania te okazały się doskonałą alternatywą dla cięższych i bardziej 

sztywnych rozwiązań, wykonanych na przykład z drewna lub metalu. Zakład Mondi Simet 

będzie blisko współpracował z fabryką Mondi w Ansbach w Niemczech mającą duże 

doświadczenie w produkcji oraz logistyce opakowań typu heavy duty. 

Dzięki temu przedsięwzięciu, którego zakończenie planowane jest na trzeci kwartał 2017 r., 

firma Mondi Simet wkroczy do segmentu tektur ciężkich w Polsce z potencjałem 

umożliwiającym zdobycie pozycji lidera na polskim rynku w tym segmencie. Inwestycja w nowy 

zakład pozwoli Mondi jeszcze lepiej obsługiwać rosnący polski rynek tektury falistej, na którym 

firma ma już ugruntowaną pozycję, a także umożliwi wzrost wydajności produkcyjnej w Mondi 

Simet do 200 mln m kw. rocznie. 

Warto wspomnieć, że nowa tekturnica wyposażona będzie w nowoczesne układy kontroli 

procesu produkcji odpowiadające za jakość, takie jak układ regulacji temperatury papieru i 

wilgotności tektury czy też układ wykrywania wad wyrobu i kontroli w czasie rzeczywistym. 

Dzięki tym dodatkowym funkcjom Mondi Simet może oferować klientom najlepszą możliwą 

obsługę. 

 

Oprócz tego szeroko zakrojonego przedsięwzięcia modernizacyjnego, Mondi Simet wprowadzi 

do zakładu również ulepszenia techniczne poprzez instalację nowej wykrawarki rotacyjnej 

(RDC) o szerokości roboczej 3,2 m. Maszyna RDC zapewni klientom szerszy wybór produktów, 

w tym opakowań o wysokich walorach marketingowych oraz gotowych na półkę (SRP). Ta 

całkowicie zautomatyzowana linia zostanie zainstalowana w 2017 roku, dzięki czemu umożliwi 

klientom Mondi Simet jeszcze lepszą reakcję na zapotrzebowanie rynku. 

/koniec 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.mondigroup.com 
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Dane do kontaktu dla prasy:  

Andrea Richardson 

menedżer ds. marketingu, dział opakowań z tektury falistej 

Tel.: +43 (1) 790 13 4972, Fax: +43 (1) 790 13 960  

E-mail: Andrea.Richardson@mondigroup.com 

 

Niki Fraiss 

menedżer ds. marketingu i komunikacji, Europe & International 

Tel: +43 1 79013 4059, Fax: +43 (0)1 79013 948  

E-mail: Niki.Fraiss@mondigroup.com 

  

O Mondi Corrugated Packaging 

Mondi Corrugated Packaging jest częścią oddziału Mondi Europe & International i wiodącym dostawcą 

opakowań z tektury falistej w Europie, koncentrującym się na działaniach w środkowej  

i południowo-wschodniej części kontynentu. Za pośrednictwem sieci 16 zakładów, firma oferuje 

innowacyjne rozwiązania oraz najwyższej jakości nowoczesne technologie druku i klejenia opakowań. 

Opakowania produkowane przez Mondi to zarówno standardowe opakowania transportowe, jak  

i niestandardowe opakowania ekspozycyjne. Są one wykorzystywane jako gotowe opakowania na regały 

bądź opakowania przeznaczone do sprzedaży detalicznej oraz opakowania transportowe przy przewozie 

szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych, towarów łatwo psujących się, niebezpiecznych i innych 

produktów.  

Mondi – to my: IN TOUCH EVERY DAY 

Produkty Mondi chronią i zabezpieczają to, co dla Ciebie ważne. 

Mondi jest międzynarodową grupą branży opakowaniowej i papierniczej, zatrudniającą około 25 000 osób 

w ponad 30 krajach. Nasza kluczowa działalność prowadzona jest w Europie Środkowej, Rosji, Ameryce 

Północnej i Południowej Afryce. Oferujemy ponad 100 produktów opakowaniowych i papierniczych, 

przystosowanych do ponad 100 000 różnorodnych zastosowań, zgodnie z potrzebami klienta, konsumenta 

końcowego oraz przemysłowymi zastosowaniami końcowymi, towarzysząc życiu milionów ludzi każdego 

dnia. W 2015 r. dochód Mondi wyniósł 6,8 mld euro, a wskaźnik zwrotu z zaangażowanego kapitału 

(ROCE) – 20,5%.  

Grupa Mondi jest całkowicie zintegrowana w obrębie łańcucha wartości opakowań i papieru – poczynając 

od zarządzania terenami leśnymi, poprzez produkcję miazgi drzewnej, papieru i wieloskładnikowych 

tworzyw sztucznych aż do tworzenia skutecznych i innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych na 

potrzeby przemysłu i konsumentów. Nasze innowacyjne technologie i produkty znajdują najprzeróżniejsze 

zastosowania, na przykład jako komponenty wyrobów higienicznych, worki stojące, wytrzymałe worki na 

cement, pomysłowe pudła dla handlu detalicznego czy też papiery biurowe. Naszymi kluczowymi klientami 

są przedsiębiorstwa z licznych gałęzi przemysłu, np. przemysłu samochodowego, chemicznego, 

medycznego i farmaceutycznego, branży budowlanej i konstrukcji budowlanych a także producenci 

artykułów spożywczych i napojów, artykułów gospodarstwa domowego i kosmetyków, artykułów dla 

zwierząt domowych, artykułów dla druku biurowego i profesjonalnego oraz papierów i opakowań 

przemysłowych. 

Mondi jest firmą podwójnie notowaną na giełdzie – na pierwotnym rynku giełdy w Johannesburgu (jako 

Mondi Limited, pod kodem MND) oraz na rynku Premium Giełdy Londyńskiej (jako Mondi plc, kod MNDI).  

W naszym rozumieniu zrównoważony rozwój jest podstawą dobrego biznesu i nieodłączną cechą 

codziennej pracy. Już w 2008 roku nasza Grupa została wyróżniona wpisem do indeksu FTSE4Good Index 

Series, a od 2007 roku jest wpisana do indeksu JSE Socially Responsible Investment (SRI). 


