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PRO CARTON 
  

za več embalaže iz 
kartona 



KARTON 
  

je boljša alternativa 
plastiki 

pomembno zelo pomembno 

                 Uporabi naj se čim manj embalaže 

              Izdelek ne sme biti dvakrat pakiran 

         Embalaža mora biti reciklabilna 

                Embalaža mora biti iz okolju prijaznega materiala 

                      Embalaža mora vsebovati čim manj plastike 

     Ponovna uporabnost embalaže 

se popolnoma strinjam se strinjam 
Kartonska embalaža je okolju bolj prijazna kot     

plastična embalaža 



KARTON 
  

ne povzroča 
plastičnih odpadkov 



KARTON 
  

je narejen iz obnovljivega 
vira 
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KARTON 
  

je pravi primer delujočega 
krožnega gospodarjenja 

Vir: MM Karton 

les 
recikliranje 

proizvajalec kartona 
dodatki 

potrošnik 

predelovalec 

proizvajalec potrošnega blaga 

trgovec 



KARTON  
  

se izdeluje v več kot 50 
papirnicah po vsej Evropi 

Foto: Kotkamills 



KARTON 
  

je na voljo v različnih kvalitetah za 
skoraj vse vrste pakiranja 

Vir: RdM Group 

KLJUČNI KONČNI UPORABNIKI 



KARTON 
  

Različne kvalitete namenjene 
za različne aplikacije 

2016 končna uporaba po kvalitetah        WLC          FBB            SBS          SUB       CupStock 

Vir: CEPI Cartonboard 



KARTON 
  

je embalažni material z 
visoko medijsko vrednostjo 



KARTON 
  

ima močno konkurenco v drugih 
embalažnih materialih 



KARTON 
  

igra pomembno vlogo pri 
trajnostni embalaži 

 
Splošni cilj 
Določiti stališča in mnenja vzdolž 
dobavnih verig kartona glede 
trajnosti embalaže in njenega 
pomena za trgovino na drobno 
 

Industrijski nivo Št. intervjuvancev (%) 

Trgovci 

Proizvajalci 

SKUPAJ 

Delež odgovorov 

Trgovci 

Proizvajalci 

Drugi (dist., veleprodaja) 

SKUPAJ 

Hrana 

Drugi 

Drugo SKUPAJ 



KARTON 
 

je material za trajnostno 
embalažo 

Kako pomembna je 
uporaba trajnostne 
embalaže za celotno 
poslovanje vašega 
podjetja? 

Ni pomembno za naše 
poslovanje 

Je pomembno, vendar ni 
kritični del poslovanja 

Zelo pomemben vidik 
našega poslovanja 

Je kritični del našega 
poslovanja 



KARTON 
  

se smatra kot najbolj 
trajnostni  embalažni material 

Če bi morali izbrati, katero od 
teh vrst embalaže bi smatrali za 
trenutno najbolj trajnostno? 
   
  

Trda plastika Fleks. plastika Karton 



KARTON 
  

dobiva najvišjo oceno 
za večkanalno distribucijo 

Katera od teh vrst 
embalaže je po 
vašem mnenju 
idealna z vidika 
trajnosti v raznoliki 
večkanalni 
distribuciji? 

Fleks. 
plastika 

Karton za 
zloženke 

Steklo Embalaža za  
tekočine 

Trda  
plastika 

Drugo Kovina 



KARTON 
  

je postal zanesljiv in zaupanja vreden 
material glede varnosti hrane 



KARTON 
  

mora podpirati možnosti 
razvoja digitalizacije 

glede komuniciranja 
s potrošniki 

PAMETNO OBLIKOVANJE 

PAMETNI SENZORJI 

SLEDLJIVOST  
IZDELKA 

ZAŠČITA PROTI  
PONAREJANJU 

DIAMIČNI ZAPIS CENE 



KARTON 
  

mora podpirati možnosti 
razvoja digitalizacije 

glede komuniciranja 
vzdolž dobavne verige 

Dobavitelji 

Distribucijski  
kanali Kupci 

Proizvajalci  
končnega izdelka 



KARTON 
  

mora izpolnjevati tri dimenzije 
embalaže 

Prodaja 

Komunikacija 
Zaščita 



KARTON 
  

je embalažni material 
za boljši svet 

Roland Rex 
President PRO CARTON 
www.procarton.com 
 
Roland.Rex@weig-karton.de 

http://www.procarton.com/

