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Jsme 
Mondi
Jako globální obalový a papírenský 
koncern jsme hrdí na to, že se naše 
výrobky každý den dotýkají milionů životů – 
doma, v obchodech, v práci i při hrách.

Základem toho, co děláme, je snaha 
potěšit naše zákazníky inovativními a trvale 
udržitelnými obalovými a papírenskými 
řešeními. Udělat něco navíc – pro kolegy 
a zákazníky – je hybnou silou našeho 
nadšení pro výkon a klíčovou složkou 
úspěchu společnosti Mondi.

Tato brožura byla vytvořena proto, 
abychom ukázali způsob, jakým 
pracujeme. Říkáme tomu „Způsob Mondi“ 
a já bych vás chtěl pozvat, abyste nás 
navštívili – online či v některé z našich více 
než 100 lokalit po celém světě – abyste 
získali bezprostřední zkušenost.

Je to privilegium vést tuto společnost. 
Neváhejte nás kontaktovat a podělit se 
o své názory. Jsme inspirováni nápady a 
milujeme spolupráci!

Peter Oswald
CEO Skupiny Mondi



Digitalizace, demografické změny, 
environmentální záležitosti. To jsou 
některé z hlavních faktorů, které stojí 
za současnými trendy v obalech a 
papíru.

V kontaktu 
s trendy

Aby se naši zákazníci a spotřebitelé mohli úspěšně přizpůsobit 
měnícím se trhům, vyžadují stále inovativnější a udržitelnější řešení 
obalů a papíru. Díky dlouholetým zkušenostem a důrazu na 
výzkum a vývoj zůstáváme před těmito trendy o krok napřed.
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Trend snadno použitelných a 
bezproblémových obalů souvisí  
s rostoucím počtem starších lidí, kteří žijí 
déle aktivním životem. Obalové prvky jako 
rukojeti, snadno otevíratelné odtrhávací 
pásky, nálevky a odlehčené materiály jsou 
prostě praktičtější – pro spotřebitele všech 
věkových kategorií.

Uživatelsky 
přívětivý

Dalším faktorem obalových trendů je 
urbanizace, zejména v rozvíjejících se 
ekonomikách, které zaznamenávají silný 
růst HDP a trhů spotřebního zboží. A život 
po celém světě začíná být rychlejší a 
mobilnější, což vyžaduje obalová řešení 
přizpůsobená pro použití „na cestách“.

Přizpůsobivý

Nakupování online je trend i způsob 
života. Obaly mají výrobky chránit, ale 
i pozitivně působit. Obaly společnosti 
Mondi mají „správnou velikost“, jsou lehké 
a pevné. Méně odpadu, více recyklace a 
snadné vrácení zboží.

Elektronické 
obchodování

Pro dnešní globální spotřebitele se vše 
točí kolem pohodlí – zejména pokud jde 
o obaly na potraviny, výrobky pro osobní 
hygienu a pro péči o domácnost. Důležitou 
součástí tohoto trendu jsou demografické 
změny. Například menší domácnosti nebo 
domácnosti tvořené jedním člověkem 
preferují menší balení a opětovně 
uzavíratelné obaly, aby se jídlo nemuselo 
vyhazovat. Naše sofistikované ochranné 
fólie a lamináty dále prodlužují životnost 
výrobku a zabraňují plýtvání potravinami – 
je to pohodlné a úsporné.

Pohodlný

V kontaktu s trendy

3



Trvale 
udržitelný
Trvalá udržitelnost je součástí naší DNA. 
Zaměřujeme se na udržitelnost všech 
našich obalových a papírenských výrobků 
i našich výrobních procesů. Naštěstí 
nejsme sami. Rostoucí počet uvědomělých 
spotřebitelů vede obchodní společnosti  
k tomu, aby nabízely udržitelnější výrobky 
a zlepšily udržitelnost výrobních procesů. 
Tato poptávka se odráží v mnoha dnešních 
největších trendech, jako jsou odlehčené 
obaly, flexibilní obaly a přechod na plně 
recyklovatelné obalové materiály 
na bázi vláken.

Přechod z pevného typu obalů na 
flexibilní je trend, který zohledňuje 
mnoho dnešních požadavků zákazníků. 
Flexibilní obaly jsou pro řadu koncových 
uživatelů přirozeně lehčí a pohodlnější. 
Technologický vývoj znamená, že flexibilní 
materiály mohou dobře konkurovat 
pevným obalům z hlediska pevnosti 
a trvanlivosti. Naše flexibilní obalová 
řešení mohou pomoci snížit 
náklady na obaly a dopravu 
bez snížení kvality.

Flexibilní

V kontaktu s trendy
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V kontaktu s trendy

„Potiskovatelnost“ obalů a papíru je dnes nejvyšší prioritou. 
Výrobci značek, kteří čelí silné konkurenci, chtějí, aby jejich 
výrobky na regálech vynikly. Nabízíme materiály určené 
pro důmyslné tiskové a dokončovací techniky, které vedou 
k lepšímu rozpoznání značky a její atraktivnosti jak v místě 
prodeje, tak i při používání výrobku.

Prezentace značky

Potiskovatelný

Odlehčený
Ať už jde o přepravu na dlouhé vzdálenosti 
nebo o krátkou procházku domů ze 
supermarketu, trend odlehčených obalů 
přináší prospěch celé řadě koncových 
uživatelů. Je to pohodlné a přináší to 
významnou úsporu nákladů na dopravu 
a energii. 

Klíčová je pevnost těchto materiálů – 
a naše odlehčené druhy obalového papíru 
a flexibilní obaly prokázaly, že obstojí i  
v nejtěžších podmínkách.

V profesionálním polygrafickém průmyslu 
se objevuje trend směřující k hybridnímu 
tisku. Tiskárny požadují papír, který bude 
umožňovat konzistentní a vysoce kvalitní 
tisk v kombinaci různých technologií 
tisku, jako například digitální laserový tisk, 
ofset a vysokorychlostní inkoustový tisk. 
V našem sortimentu máme druhy papírů 
optimalizované pro takové potřeby.
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V kontaktu s trendy

Výzkum 
a vývoj

Navštivte  
mondigroup.com/rd 
a prozkoumejte způsoby, 
jakými vyvíjíme 
inovativní řešení.

Packaging Paper R&D Innovation Centre
Vyvíjí kartonáž, výrobky ze speciálního 

a pytlového sulfátového papíru a 
optimalizuje procesy

Print Competence Centre
Produkuje nejlepší možnou kvalitu tisku  
s optimalizovanou spotřebou inkoustu pro celou 
řadu tříd našeho pytlového sulfátového papíru, 
speciálního sulfátového papíru a kartonáže

Vývojové centrum obchodní 
jednotky Uncoated Fine Paper

Vyvíjí a vylepšuje kancelářské a 
profesionální tiskové papíry  

s vynikajícími výsledky při ofsetovém a 
digitálním tisku

Centrum pro výzkum a vývoj 
obchodní jednotky Consumer 
Packaging
Vyvíjí inovativní řešení flexibilních obalů 
pomocí nejmodernějšího zařízení pro 
analýzu a pilotní provoz s přihlédnutím 
k nejnovějšímu vývoji v surovinách 
a zpracování a zpracovatelských 
technologiích

Laboratoř pro bezpečnost potravin
Vyvíjí inteligentní a individualizovaná obalová řešení 
optimalizovaná pro styk s potravinami a podporuje 

naše zákazníky v tom, aby vyhověli stále přísnějším 
požadavkům regulačních orgánů

Bag Application Centre
Provádí výzkum a testování našich obalových 
řešení přímo ve skutečných provozech zákazníků, 
abychom zajistili splnění požadavků zákazníků na 
průmyslové pytle
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Naši zákazníci pocházejí z různých 
průmyslových odvětví a sektorů a 
tudíž požadují širokou škálu výrobků 
a řešení. Přesto existují výzvy, které 
jsou společné pro podnikání všeho 
druhu: snaha odlišit se od konkurence, 
udržitelný provoz, snižování nákladů a 
zefektivnění podnikání.

My našim zákazníkům trochu usnadňujeme práci, protože jim 
můžeme nabídnout jedno místo pro nákup obalů a papíru spolu  
s přidanou hodnotou našeho integrovaného přístupu. Na následujících 
stránkách je uvedeno několik našich inovativních řešení, která 
uspokojují potřeby zákazníků.

Průmyslová odvětví, 
do nichž dodáváme 
své výrobky
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Zemědělství a čerstvá úroda

Ochrana a 
pohodlí
Pro jednoho našeho zákazníka v Turecku 
jsme vyvinuli skládací krabici z vlnité 
lepenky s názvem Watermelon’s Dream. 
Díky této krabici, která se dá snadno 
sestavit a je stohovatelná, se do jednoho 
kamionu vejde o 50 % více melounů, 
což našemu zákazníkovi šetří náklady na 
dopravu a snižuje emise. V místě prodeje 
pak velká, vícebarevně potištěná plocha 
krabice poskytuje cennou marketingovou 
příležitost. A zabudované pohodlné 
držadlo usnadňuje odnos těžkého 
nákupu domů.

„Nový obal společnosti Mondi 
představuje chytré řešení ‚pick
up & go‘, které zjednodušuje 
přepravu a skladování melounů 
jak pro maloobchodníky, tak 
pro spotřebitele, a přesto 
vypadá skvěle na regálech. 
Jsme potěšeni novým funkčním 
designem také proto, že se 
nám podařilo snížit potravinový 
odpad v dodavatelském řetězci 
o 13 %.“

Tolga Acar
Ředitel prodeje a marketingu Turecko
Mondi Corrugated Packaging
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Zemědělství a čerstvá úroda

„Obal SKOG for Food 
je výsledkem téměř 
dvouletého intenzivního 
vývoje. Spotřebitelé získají 
ekologicky šetrný obal, 
který dokonce prodlouží 
dobu, po kterou mohou 
být potraviny skladovány 
doma.“

Marcin Śpiewok
Manažer rozvoje obchodu
SILBO

Udržitelný a 
čerstvý
SKOG for Food je náš udržitelný 
obal na ovoce a zeleninu, například na 
brambory a cibuli, určený k plnění na 
vertikálních balících strojích typu VFFS 
(formovací, plnící a svařovací). Je vyroben 
z certifikovaného udržitelného papíru  
s dvouvrstvým potahem. Tato kombinace 
dodává obalu SKOG for Food požadované 
ochranné vlastnosti i správné těsnící 
vlastnosti pro stroje VFFS. Naši zákazníci 
tak mohou přejít z plastových obalů na 
papírové, aniž by museli investovat do 
nových zařízení. SKOG for Food je navíc 
prodyšný, takže ovoce a zeleninu udržuje 
čerstvé po delší dobu. SKOG for Food 
dodáváme rovněž v provedení s naší 
biologicky rozložitelnou ochrannou vrstvou 
Sustainex® pro ještě ekologičtější obalové 
řešení.

Zdroj: Organizace pro výživu a zemědělství OSN, 
www.fao.org/savefood/resources/keyfindings/en/

Podle Organizace pro výživu a 
zemědělství (FAO) u čerstvých 
produktů, jako je ovoce, 
zelenina a kořenové a hlíznaté 
plodiny, dochází k nejvyšší 
míře plýtvání potravinami. 
Téměř polovina veškerého 
vypěstovaného ovoce a 
zeleniny se vyhodí.
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Pevnost a 
potiskovatelnost
Jeden z předních světových výrobců 
mouky, Manildra Group, zlepšil kvalitu 
svých průmyslových a maloobchodních 
pytlů na mouku „Perla západu“ pomocí 
papíru Advantage Smooth White 
Strong společnosti Mondi. Nyní tato 
australská společnost plánuje další 
optimalizaci svých obalů pomocí 
papíru Advantage Kraft White Print 
společnosti Mondi. Tento vývoj společnosti 
Manildra přinese ještě pevnější pytle, lepší 
potiskovatelnost a další úsporu nákladů.

„Papír Advantage Kraft White 
Print společnosti Mondi je 
pro nás nejlepší řešení, které 
vyhovuje požadavkům našich 
zákazníků. Tento papír nabízí 
vysokou pevnost i vynikající 
potiskovatelnost a navíc nám 
umožní snížit gramáž ze 
120 g/m2 na 110 g/m2.“

Nicholas Barda
Manažer rozvoje obchodu
Manildra Group

Zemědělství a čerstvá úroda
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Zemědělství a čerstvá úroda

Více našich 
řešení

ProVantage 
Kraftliner Aqua
Částečně voděodolné; 
používané hlavně pro 
obaly ve velmi vlhkém 
prostředí

Přepravní obaly
Řešení s ochrannou krycí 
vrstvou na ochranu vaší 
krabice z vlnité lepenky a 
jejího obsahu

ProVantage  
Semi Chem fluting
Odlehčené obaly pro 
náročné podmínky, 
obzvláště vhodné pro 
balení ovoce a zeleniny

Podnosy z vlnité 
lepenky
Vhodné pro splnění i 
těch nejnáročnějších 
požadavků dodava-
telského řetězce

Pytle s vloženým/
přeloženým/všitým 
uzavíráním
Uzavřené na jedné straně 
lemu pomocí lepení/šití

Pro více 
našich výrobků 
a řešení navštivte  
mondigroup.com/
agriculture

11



Flexibilní a 
odlehčený

„Obaly hrají u majitelů zvířat 
velkou roli. Kupující se ptají, 
půjde to snadno otevřít, zavřít 
a odnést? Je to odrazem 
kvality, kterou si zaslouží 
můj mazlíček? Bude krmivo 
čerstvé? Společnost Mondi 
nám pomohla odpovědět na 
všechny tyto otázky zcela 
kladně a dodala řešení, 
které nechává naše výrobky 
skutečně vyniknout na 
regálech.“

Roger Mohr
CEO a majitel
Grupo Bynsa

Péče o domácí mazlíčky

Domácí mazlíčci nejsou jen zvířata – 
je to rodina. Naši zákazníci se na nás 
obracejí, abychom pomohli majitelům 
domácích mazlíčků hýčkat jejich chlupaté 
děti – kompletně od tvarovaných sáčků 
na lahůdky a balení mokrých krmiv 
v jednotlivých porcích až po robustní 
FlexziBox® pro těžké pytle s krmivy pro 
psy nebo kočky. Tento prefabrikovaný pytel 
s bočním klínkem je navržen s ohledem 
na pohodlí. Může být opakovaně otevírán 
a zavírán, díky čemuž produkt zůstane 
déle čerstvý. Pytle nesoucí velmi těžkou 
váhu jsou vybaveny držadlem. A ploché 
dno zase usnadňuje vystavení pytle na 
regálech, jeho skladování a prevenci úniku 
jeho obsahu. Pro manažery značek  
v odvětví krmiv pro domácí mazlíčky je to 
logická volba.
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Péče o domácí mazlíčky

Další zajímavé 
výrobky

Samostojící otevřené pytle
Pytle s přeloženým dnem různých 
velikostí a s možností bočního klínku

Advantage Kraft White Print
Kombinuje vynikající fyzickou sílu, 
hladký chod při zpracování a skvělou 
potiskovatelnost

Prefabrikované sáčky a lamináty
Potištěné vysoce kvalitní grafikou

Paleta funkcí
Kapsy na zip, posuvné uzávěry, rukojeti a další

Najděte řešení, 
které vyhovuje 

vašim potřebám: 
mondigroup.com/

pet-care
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Domácnost a osobní hygiena

Jedno nákupní místo pro pohodlí, 
jemnost a diskrétnost
Ať už se jedná o výrobky pro dámskou 
hygienu či pleny pro děti nebo dospělé, 
naši zákazníci upřednostňují práci  
s dodavatelem, který může realizovat 
celkovou koncepci výrobku – nejen 
jeho kusy a součásti. Navrhujeme a 
vyrábíme výrobky od začátku až do 
konce a vyrábíme vložky a obaly 
pod jednou střechou. Dodáváme 
snímatelné krycí fólie, izolační 
lamináty, elastické komponenty 
pro pleny a čelní pásky vyráběné 
pomocí vyspělé technologie. 
Je to jedno místo pro 
pohodlný nákup!

Hledáte někoho, 
kdo pohlíží 
na pleny jako 
na celek – 
a ne jen na části?
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Fólie s etiketami
Vysoce kvalitní fólie s etiketami 
pro výrobu štítků

Inkontinence dospělých
Elastické materiály a netkané textilie pro 
pohodlí, dobře padnoucí střih a měkkost

Vlhčené ubrousky
Odlehčené, netřepící se jemné nebo 
drsné netkané textilie pro péči o děti, 
dezinfekci nebo univerzální použití

Vodorozpustné fólie
Udržitelné a ve vodě rozpustné fólie pro 
jednorázovou dávku práškových čisticích 
prostředků

Péče o dítě
Plenkové a kalhotové komponenty včetně 
roztažných fólií, laminátů a měkkých 
netkaných textilií

Výrobky pro dámskou hygienu
Obalové fólie pro diskrétnost, snímatelné 
krycí vrstvy a komponenty z netkaných 
textilií pro pohodlí a absorpci

Objevte naše 
široké portfolio: 

mondigroup.com/
home-and-personal-care 

Domácnost a osobní hygiena

Některá další 
řešení
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Snadné a flexibilní 
otevírání

„Díky předem vyraženým 
polokruhovým rovnoběžně 
vedeným rýhám mohou naši 
zákazníci nabízet obaly, které 
eliminují nechtěné roztržení a 
rozlití výrobku. Nový design 
je spolehlivý. Nejsou potřeba 
žádné instrukce, stačí 
postupovat intuitivně.“

Wilfried Thobe
Manažer pro výzkum, vývoj a inovace
Mondi Consumer Goods Packaging

NĚMECKÁ 
OBALOVÁ CENA
2017
Vítěz v kategorii 
„funkčnost a pohodlí“

Spotřebitelé všech věkových kategorií 
preferují obaly, které se dají snadno 
otevřít – zejména pokud jde o občerstvení 
na cestách. Navrhli jsme obal, který 
lze otevřít do různé míry, aniž bychom 
potřebovali nůžky nebo museli vynaložit 
velké úsilí. U obalu CornerPack  
s polokruhovými rovnoběžně vedenými 
rýhami se spotřebitelé mohou rozhodnout, 
jak moc doširoka či naopak málo 
jej otevřou prostě jen tím, kam 
až jej odtrhnou. Pohodlné, 
snadné a nenadělá se 
žádný nepořádek!

Potraviny a nápoje
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Potraviny a nápoje

Rychlý a 
pohodlný
SteamFast je celosvětově nejvyspělejší 
technologie pro funkční obaly používané 
pro vaření v páře v mikrovlnné troubě. 
Tato cenami ověnčená technologie je 
jednoduchá a efektivní. Umožňuje, aby se  
v sáčku generovala pára a tlak, díky 
čemuž si spotřebitelé mohou pochutnat 
na skvělém a zdravém jídle, uvařeném 
během několika minut. Není třeba přidávat 
žádnou vodu, míchat nebo dokonce ani 
otevřít sáček, dokud není jídlo připraveno 
k podávání. Sortiment našich sáčků 
a obalů SteamFast zahrnuje výrobky 
nazvané Sauce & Steam, Prep & Steam, 
Zip & Steam, SoupFast a Store & Steam. 
Pro zaneprázdněný životní styl je to 
vítaná inovace v technologii zdravého a 
pohodlného vaření.
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Více našich 
řešení

Trubicové obaly a víka
Obaly na zmrzlinu a 
cukrovinky

WhiteTop Kraftliner
Pevnost a potiskovatelnost 
pro prvotřídní prezentaci 
značky a výkon

Speciální 
balicí papíry
Kompletní sortiment 
vysoce kvalitních 
speciálních sulfátových 
papírů pro nejrůznější 
individualizovaná obalová 
řešení pro potravinářský a 
nápojový průmysl

Vysoce ochranné fólie
Pro krabice „bag-in-box“

Sortiment BarrierPack
Pro dokonalou ochranu

Ochranné funkce
Funkční ochranné vrstvy 
rozšiřující možnosti

Potraviny a nápoje

Najděte řešení, 
které vyhovuje 
vašim potřebám: 
mondigroup.com/
food-and-beverages
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Pevný a 
udržitelný
Advantage MF SpringPack Plus 
společnosti Mondi je neobyčejně pevný 
speciální sulfátový papír. Navrhli jsme jej 
zejména pro balení do rolí a stlačování 
objemného zboží z materiálu, který je 
100% obnovitelný a recyklovatelný. Do 
papíru Advantage MF SpringPack Plus 
naši zákazníci mohou balit výrobky, jako 
jsou matracové pružiny, mnohem těsněji a 
efektivněji – což vede k lepší manipulaci, 
ochraně výrobků a značným úsporám 
nákladů. Společnost Amelco Industries 
díky tomuto obalu dokonce získala 
světový rekord za balení nejvyššího  
počtu stočených matracových pružin 
(2 200 kusů) v jednom přepravním 
kontejneru o velikosti 20 stop (6 metrů)!

Maloobchod a elektronické obchodování

„Neznáme žádný jiný obalový materiál, 
který by odpovídal třídě papíru 

SpringPack Plus společnosti Mondi 
pro balení rolí. Je to nejvhodnější 

materiál pro stlačení a zabalení 
pružin bezpečným způsobem, 

aniž by hrozilo jejich 
poškození.“

Costas Georgallis
Majitel

Amelco Industries Ltd

2 200 pružinových jednotek Bonnell
20 jednotek v roli
podle tvrzení společnosti Amelco Industries Ltd

SVĚTOVÝ REKORD  
V JEDNOM 20STOPÉM 
KONTEJNERU
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Maloobchod a elektronické obchodování

Výrobek přiná-
šející nevšední 
zážitek
Box a Treasure je jedním z mnoha 
maloobchodních obalových řešení 
koncipovaných tak, aby zvýšily atraktivitu 
značky v místě prodeje. Tento obal, který 
byl navržen pro znovuzavedení značky 
jednoho rakouského výrobce hraček, je 
součástí celkové zkušenosti s výrobkem. 
Jednodílná lepenková krabice připomíná 
skříňku na nářadí nebo truhlu s pokladem, 
což ladí s dřevěnými hračkami uvnitř. Víko, 
které lze opakovaně otevírat a zavírat, 
dodává krabici zábavný aspekt doplňující 
její úložnou funkci. Je to vynikající 
příklad toho, jak mohou obaly výrobkům 
vdechnout nový život a proměnit je na 
nadčasový poklad.

„Vyplatilo se zpochybnit 
běžný design obalů. Náš nový 
výrobek překonal očekávání 
a byl velmi dobře přijat 
našimi zákazníky. Jsme rádi, 
že zaujal i novou generaci.“

Michael Tobias
Generální ředitel
Matador Spielwaren GmbH

CENA WELLPAPPE 
AUSTRIA ZA ROK 
2017
Vítěz v kategorii 
prezentace v místě prodeje

CENA iF DESIGN 
ZA ROK 
2018
Vítěz v designu a 
úspěchu u zákazníků 
za koncepci propagace
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Maloobchod a elektronické obchodování

Odlehčený a 
udržitelný

„Recyklovatelný
papírový sáček je 
viditelně účinnějším a 
udržitelnějším řešením 
pro naše maloobchodní 
zákazníky prodávající 
online.“

Claudio Fedalto
Ředitel prodeje a marketingu
Mondi Industrial Bags

Spolu s růstem elektronického 
obchodování roste i poptávka po 
efektivnějších a odlehčených obalových 
materiálech. Zatímco krabice z vlnité 
lepenky a plastové tašky se staly běžnou 
záležitostí, vyvinuli jsme novou generaci 
udržitelnějšího řešení pro elektronické 
obchodování. Naším řešením obalu pro 
zásilky dodávané kurýrní službou, 
expresní zásilky a balíky je flexibilní, 
pevný a odolný papírový sáček vhodný 
pro širokou škálu předmětů od elektroniky 
až po oblečení. Je vyroben z papírového 
sulfátového papíru Advantage One 
společnosti Mondi a je tvarován jako 
obálka s odtrhávací páskou pro snadné 
otevírání. Funkce dvojité pásky umožňuje 
pohodlnější vrácení zboží ze strany 
spotřebitele. Minimalizací obalového 
materiálu a hmotnosti můžeme také 
pomoci našim zákazníkům šetřit náklady 
na přepravu a urychlit proces balení.
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Maloobchod a elektronické obchodování

Pevný a 
efektivní
Některé výrobky, které jsou na trhu 
nabízeny online, jako například víno  
v lahvích, představují při balení speciální 
výzvu. Vinaři, obchodníci s vínem a 
distributoři vyžadují vysoce výkonné 
krabice – v různých velikostech –, které 
jsou nákladově efektivní jak při procesu 
plnění, tak při použití materiálu, a přitom 
jsou dostatečně pevné, aby ochránily 
lahve při přepravě. Náš Mondi Vino Box® 
Sprint šetří čas i peníze našim zákazníkům 
v tomto segmentu. Používá méně materiálu  
z vlnité lepenky, a přesto je vysoce stabilní, 
s nárazníkovou ochrannou zónou kolem 
lahví. Předem slepená jednodílná krabice 
nevyžaduje žádnou montáž: jednoduše 
vyskočí z plochého balení a je připravena  
k použití. To je tedy něco, co stojí za 
přípitek!

„Zákazníci oceňují rychlost 
a snadnost, s jakou jsou 
krabice připraveny k plnění. 
A výběr velikostí pro jednu, 
dvě, tři, čtyři nebo šest lahví jim 
umožňuje velkou flexibilitu při 
vyřizování online objednávek.“

Jan Donaubauer
Ředitel prodeje
Mondi Bad Rappenau
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Maloobchod a elektronické obchodování

Objevte 
naše široké 

portfolio: 
mondigroup.com/

retail-and-e-commerce

Další zajímavé 
výrobky

Regálová a pro maloobchod 
upravená řešení z vlnité lepenky
Splňují požadavky na dopravu, 
umístění na regálech a propagaci

Portfolio sulfátových papírů
Kombinuje vynikající pevnost a nízkou 
hmotnost s vynikajícím výkonem a skvělou 
potiskovatelností

Portfolio pro papírové tašky
Široká škála druhů papíru pro všechny 
vaše pytle a nákupní tašky: bílé nebo 
hnědé, na potraviny a nepotravinářské 
výrobky, jen přírodní vlákna nebo 
s přídavkem již recyklovaných vláken

Krabice
Jednodílné a opětovně uzavíratelné krabice s nastavitelnou velikostí z vlnité lepenky
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Poptávka dnešních zákazníků 
kupujících automobily stírá hranici mezi 
„ekonomickým“ a „luxusním“.  
Tito zákazníci nyní očekávají, že méně 
nákladné modely budou mít prvotřídní 
interiéry, v nichž se budou cítit dobře. 
Společnost Yanfeng Automotive Interiors 
vyvinula výrobní proces, který šetří náklady 
při výrobě interiérových komponentů  
v luxusním stylu. Jejich proces využívá 
naše fólie pro tvarování za tepla  
k lepení a utěsnění dekorativního povrchu 
nosičem. Naše fólie je součástí rovnice 
dodavatelského řetězce, která umožňuje 
kupujícím automobilů získat vynikající 
vzhled a dobrý pocit a zároveň solidní 
bezpečnostní výkon za skvělou cenu.

© Yanfeng Automotive Interiors, 2015

Pocit luxusu, 
vynikající 
hodnota

„Společnost Mondi 
prokázala své odborné 
znalosti a kompetenci při 
dolaďování své fólie pro 
náš výrobní proces, čímž 
přispěla k našim cenově 
výhodným a vysoce 
hodnotným interiérovým 
komponentům.“

Peter Thielhorn
Manažer inovačních procesů
Yanfeng Automotive Interiors

Automobilový průmysl
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Automobilový průmysl

Více našich 
řešení

Pro více 
našich výrobků 
a řešení navštivte 
mondigroup.com/ 
automotive 

Protector Bags
Vícevrstvé papírové 
otevřené pytle pro balení 
objemného zboží

Odlehčené vícevrstvé 
kompozice
Materiálové kombinace pro 
střechu kabiny, kapotu, 
střešní nosiče, koberce, 
kryty automobilů a panely 
podvozku

Vysoce odolné bedny
Vysoce odolné bedny 
z vlnité lepenky a 
konstruktivní řešení

Vlákenné kompozity
Napomáhají při výrobě, 
kde slouží jako procesní 
papír
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Stavebnictví

Pevnější a více 
odpuzující 
vodu
Protože nám nikdy není nic dost dobré, 
rozhodli jsme se, že uděláme náš 
populární pytel SPLASHBAG ještě 
pevnější a více odpuzující vodu než 
dříve. SPLASHBAG, vyrobený z našeho 
papíru Advantage Protect, nyní odolává 
přímému dešti a vodě po dobu až šesti 
hodin (předtím to byly dvě hodiny) a může 
být skladován v mokrém prostředí až 
120 hodin (předtím 12 hodin). Je to ideální 
papírové řešení pro optimální ochranu proti 
dešti a prodlouženou životnost cementu a 
stavebních materiálů v mokrém prostředí.

„Hledali jsme řešení pro pytel, 
který odolává dešti a vlhkosti, 
když jsou pytle s cementem 
vystaveny venkovním pod-
mínkám. Na našich cílových 
trzích jsme úspěšně představili 
SPLASHBAG a díky této inova-
ci můžeme našim zákazníkům 
nabídnout pytel, který chrání 
naše výrobky.“

Michèle Duval
Ředitelka pro výrobky a služby
Lafarge France
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Stavebnictví

Vysoká kvalita, 
úspora nákladů
Náš sulfátový papír Advantage Select 
umožnil největší společnosti podnikající  
v oblasti balení cementu v Pákistánu 
převést většinu své produkce z třívrstvých 
do dvouvrstvových pytlů, aniž by musela 
volit kompromis z hlediska pevnosti a 
kvality. V důsledku toho společnost Cherat 
Packaging přetvořila trh a dosáhla značné 
úspory materiálu a nákladů. Dvojvrstvé 
pytle vyrobené z papíru Advantage 
Select jsou nyní používány téměř všemi 
cementárnami v Pákistánu a zákazníci je 
velice oceňují.

„Papír Advantage Select 
společnosti Mondi byl perfektní 
volbou. Varianta 80/85 g/m2 
způsobila revoluci v prodeji 
papírových pytlů v Asii, protože 
nám i našim zákazníkům 
poskytla vysoce kvalitní řešení 
s nízkými náklady. Tyto pytle 
jsou lehčí a přitom pevnější než 
předchozí třívrstvá verze.“

Amer Faruque
CEO
Cherat Packaging Limited
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Stavebnictví

Hnědý a bílý pytlový sulfátový papír
Vyznačuje se vysokou pevností, tuhostí a 
pórovitostí

Pytle s vloženým ventilem
Určené pro vysokorychlostní plnění 
pomocí ventilu

Pytle s vloženým/přeloženým/všitým 
uzavíráním
Uzavřené na jedné straně lemu 
pomocí lepení/šití

Ocelové a skleněné vložky
Pro strukturální integritu

roomskin® a další dekorativní fólie
Pro dekorativní povrchy jako podlahy a 
interiéry

Izolační štíty
Pro větší pohodlí při bydlení

Některá 
další řešení

Najděte řešení, které 
vyhovuje vašim potřebám: 
mondigroup.com/
building-and- 
construction 
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Profesionální tisk a grafika

Dejte prostor 
své kreativitě
Portfolio PERGRAPHICA® skládající se 
z prvotřídních nenatíraných bezdřevých 
papírů jsme navrhli pro náročné požadavky 
tvůrčího a komerčního tisku. Hybridní papír 
PERGRAPHICA® dobře funguje při použití 
všech tiskových technologií a poskytuje 
konzistentní vysoce kvalitní výsledky. 
Umožňuje také řadu složitých procesů 
zpracování po tisku, jako například 
potahování celofánem, embosování, 
vytváření přehybů, vysekávání atd.

„To nejlepší na papíru PERGRAPHICA® je svoboda. PERGRAPHICA® 
nám dává svobodu dělat téměř všechno. Obaly našeho časopisu 
Digitalic využívají různé procesy tisku a papír PERGRAPHICA® 
si zachovává své vlastnosti beze změn i po velmi rozdílných 
zušlechťovacích procesech. Pro naši kreativitu je to velká výhoda.“

Francesco Marino
Zakladatel
Digitalic



Profesionální tisk a grafika

Naše krycí vrstvy AirXLiner® patří do 
skupiny strukturovaných snímatelných 
krycích fólií vyráběných z různých látek 
pro samolepicí výrobky. Na rozdíl od 
běžných snímatelných krycích fólií mají 
krycí vrstvy AirXLiner® přidanou funkci 
umožňující únik vzduchu, díky které jsou 
eliminovány bubliny a zvrásnění při aplikaci 
samolepicí fólie na koncový výrobek. 
Tyto strukturované krycí vrstvy mají také 
vyšší lepivost, což znamená snadnější 
manipulaci pro naše zákazníky. Krycí 
vrstvy AirXLiner® lze použít na nejrůznější 
samolepicí výrobky, zvláště v grafickém 
průmyslu.

Rychlý a 
efektivní

„Není to žádná běžná 
snímatelná krycí vrstva. 
Její odvzdušňovací funkce 
vede k vyššímu výkonu a větší 
účinnosti samolepicích fólií.“

Herbert Heller
Manažer pro hlavní mezinárodní klienty 
a rozvoj podnikání
Mondi Release Liner
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NEUJET® 
Upravený papír pro 
vysokorychlostní 
inkoustový tisk pro ty 
nejnáročnější tiskové úlohy

Další zajímavé 
výrobky

Color Copy 
Perfektní papír pro 
barevný laserový tisk

BIO TOP 3® 
Prémiový bílý papír 
pro hybridní tisk

DNS® 
Komplexní portfolio papírů 
pro digitální tisk

Snímatelné krycí fólie 
Vynikající přilnavost po 
položení, rozměrová 
stálost a nastavitelná 
úroveň snímání

Profesionální tisk a grafika

Objevte naše široké portfolio: 
mondigroup.com/

professional-printing 
a mondigroup.com/

graphic-and-photographic 
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Kancelářský papír

Spolehlivý a 
udržitelný
Náš kancelářský papír Color Copy je 
nejznámější značkou kancelářského papíru 
v Evropě pro barevné tiskové aplikace. 
Zákazníci se u něj už více než čtvrt století 
mohou spolehnout na dokonalé výsledky 
tisku a konzistentní kvalitu. Má také 
mimořádný ekologický profil: je neutrální 
vůči CO2 a má certifikaci FSC®, ekoznačku 
EU a certifikáty ISO 9706. Nedávno jsme 
změnili design obalu, který je pevnější a dá 
se s ním snadněji manipulovat. Jde o stále 
stejný vysoce kvalitní papír Color Copy, ale 
nyní se svěžím designem a v obalu, který je 
uživatelsky přívětivější.

„92 % dotazovaných uživatelů 
uvedlo, že jsou velmi spokojeni 
s kvalitou tohoto papíru a že 
bychom na něm neměli nic 
měnit. Proto jsme se soustře-
dili na značku, zlepšený obal a 
nové možnosti pohodlí, aby byl 
papír Color Copy ještě lepší – 
navenek – a zároveň aby bylo 
zachováno silné povědomí  
o této značce.“

Johannes Klumpp
Ředitel marketingu a prodeje
Mondi Uncoated Fine Paper
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Kancelářský papír

Některá 
další řešení

IQ
Inteligentní značka papíru 
pro všechny tiskové 
potřeby

MAESTRO®

Žijte v harmonii

IQ COLOR/
MAESTRO® color
Tónované papíry 
pro pestrobarevnou 
komunikaci

NAUTILUS® SuperWhite
Portfolio prémiového 
vysoce bílého 
recyklovaného papíru

Snegurochka
Prvotřídní bílý papír pro 
všechny kancelářské účely

Rotatrim
Papír s lepší výkonností

Pro více 
našich výrobků a  

řešení navštivte 
mondigroup.com/

office-paper 
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Spolupracujte, inovujte, inspirujte. Pokroky v oblasti technologií, komunikace a 
sdílení informací umožnily otevřít mnoho nových dveří. Projděte jimi spolu s námi.

Pro více informací 
o workshopu 
Mondi Speed Data 
Hackathon navštivte 
mondigroup.com/newsroom 

„Organizováním letošního 
studentského workshopu 
společnost Mondi projevila 
své neutuchající odhodlání 
prosazovat inovace a plnit  
svou neodmyslitelnou roli  
v tom, že bude pomáhat  
svému průmyslovému odvětví  
v postupu vpřed.“

Tad Maloney
Předseda
Asociace evropských organizací 
pro výzkum vlákna a papíru 
(EFPRO)

Jedním z příkladů toho, jak spolupracu-
jeme za účelem inspirace a inovace, je 
Mondi Speed Data Hackathon. Tohoto 
workshopu na Technické univerzitě  
v Grazu (Štýrském Hradci) v Rakousku se 
zúčastnilo 50 doktorandů z celé Evropy.
V malých týmech vedených zaměstnanci 
společnosti Mondi tito doktorandi použí-
vali velké datové soubory, aby si dokázali 
představit inovativní obaly a papírenské 
aplikace a výrobu.

V kontaktu  
s budoucností
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Naše platformy digitálního prodeje a služeb poskytují 
zákazníkům nepřetržitý přístup k našim informacím 
a výrobkům. Zde je několik našich elektronických 
nástrojů:

myMondi 
Platforma digitálních služeb pro zákazníky 
ze segmentu nenatíraného bezdřevého 
papíru. Vyhledejte si své individualizované 
portfolio, posílejte objednávky nebo 
dotazy, zkontrolujte dostupnost a mnohem 
více.

Corrugated-paper-expert
Nabízí zákazníkům ze segmentu kartonáže 
exkluzivní online přístup k technickým 
informacím a náhledům na obalový karton, 
na zpracování a na vlnitou lepenku.

ebags
Naše online platforma, na níž zákazníci ze 
sektoru průmyslových pytlů mohou zadat 
objednávku a sledovat její průběh. Brzy 
bude vylepšena o další funkce a informace 
a stane se uživatelsky přívětivější.

Digitální prodej a služby 
24 hodin denně

V kontaktu s budoucností
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SUSTAINING 
ECOSYSTEMS 

THROUGH 
RESPONSIBLE 

BUSINESS PRACTICES

Partnerství pro udržitelnou budoucnost

Trvale udržitelný 
rozvoj
V roce 2017 jsme prodloužili naše 
globální partnerství se Světovým fondem 
na ochranu přírody (WWF) o další tři 
roky. Nadále prosazujeme zavedení 
odpovědného lesního hospodářství a trvale 

udržitelného sektoru celulózy a obalů.
Pomocí spolupráce se snažíme zkoumat, 
vyvíjet a sdílet inovativní přístupy, které 
nám pomohou vyhovět potřebám 
zákazníků a zároveň snížit náš dopad na 

životní prostředí. Abychom toho dosáhli, 
řešíme tři největší výzvy, kterým dnes čelí 
lidstvo: odlesňování, nedostatek vody a 
změna klimatu.
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Trvale udržitelný rozvoj

Odpovědný 
růst

Navštivte 
mondigroup.com/sustainability 

a podívejte se na další příklady, jak používáme 
náš model „Odpovědného růstu“ pro dosažení 

smysluplného zlepšení v oblasti trvalé udržitelnosti.

Naše podnikání – a dnešní společnost 
jako taková – čelí problémům udržitelnosti, 
které se stále mění a jsou stále složitější. 
Náš model „Odpovědného růstu“ je 
rámec, kterým reagujeme na tyto výzvy a 
příležitosti.

Tento model zahrnuje 16 závazků v rámci 
deseti oblastí činnosti, které nám umožňují 
demonstrovat, sledovat a zlepšovat náš 
výkon v oblasti trvalé udržitelnosti ve všem, 
co děláme, v celém hodnotovém řetězci.

Omezené zdroje a dopady 
na životní prostředí

Biologická rozmanitost a 
ekosystémy

Chování dodavatelů a 
odpovědné zadávání zakázek

Vztahy s komunitami

Řešení, která vytvářejí 
hodnotu pro naše zákazníky

Bezpečnost zaměstnanců 
a dodavatelů

Kvalifikovaná a angažovaná 
pracovní síla

Spravedlnost a 
rozmanitost na pracovišti

Udržitelné 
vlákno

Změna klimatu

10  
oblastí 
činnosti

37



Mondi je přední globální obalový a 
papírenský koncern.

Jsme plně integrováni do obalového a papírenského hodnotového 
řetězce – od lesního hospodářství a výroby buničiny, papíru 
a plastových fólií po vývoj a výrobu účinných průmyslových a 
spotřebitelských obalových řešení.

Mondi  
v kostce

2,4 mil.
hektarů námi 
obhospodařovaných 
pozemků

Sídlo společnosti ve Johannesburgu, 
Londýně a Vídni

 Primární kotace na burze JSE 
Limited jako Mondi Limited

Prémiová kotace na burze  
v Londýně jako Mondi plc

Přes 
provozů ve více 
než 30 zemích100

Více 
než 

řešení pro naše 
zákazníky100 000

zaměstnanců26 000

Index FTSE4Good
Index společensky odpovědných investic (SRI) 
burzy v Johannesburgu
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Mondi v kostce

Působíme lokálně a máme 
přes 100 provozů ve více 
než 30 zemích.

* Pod podmínkou schválení regulatorních 
orgánů pro hospodářskou soutěž a za 
obvyklých obchodních podmínek

 (Stav v dubnu 2018)

Naše globální 
stopa

Afrika
Egypt*

Jihoafrická republika
Maroko

Pobřeží slonoviny

Severní Amerika
Mexiko
USA

Střední východ
Irák
Jordánsko
Libanon
Omán

Asie a Tichomoří
Čína
Jižní Korea
Malajsie
Thajsko

Evropa
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Finsko*
Francie
Itálie
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Rakousko
Rusko
Řecko
Slovensko
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie
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Práce ve společnosti Mondi je vzrušující a 
náročná. Jsme společnost, která spojuje 
podnikání v rychlém tempu s kulturou 
starostlivosti. Pokud máte podnikatelského 
ducha, nadšení pro výkon a máte zájem 
dostat příležitost pracovat v různých 
zemích a kulturách po celém světě, 
máte reálnou možnost si vytvořit svůj 
vlastní příběh úspěchu a vybudovat si 
kariéru. Můžete si také zvýšit kvalifikaci 
prostřednictvím školení a studia na 
The Mondi Academy, která nabízí 
kolem 40 kurzů v několika jazycích. 
Naše pracovní kultura se vyznačuje 
velkou svobodou a pružností a týmovou 
prací a umožňuje každému rozvinout svůj 
skutečný potenciál. Jsme globální koncern 
s širokou lokální působností, který na 
první místo vždy staví bezpečnost a blaho 
našich lidí.

Inspirativní 
místo pro 
práci

Zjistěte více o volných pracovních 
místech a příležitostech práce 
ve společnosti Mondi po  
celém světě na adrese:  
mondigroup.com/careers

Zásadní rozdíl je 
v našich lidech. 
Chtěli byste se stát 
jedním z nich?

Rozviňte svůj/náš skutečný potenciál
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VÝHLEDOVÉ PROHLÁŠENÍ VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST
Tento dokument obsahuje prohlášení směrované do budoucnosti. Veškerá prohlášení, vyjma historických skutečností, obsažená v tomto dokumentu, kromě jiného například údaje týkající se finanční situace 
společnosti Mondi, její obchodní strategie, růstu a vývoje trhu, předpokladů růstu a ziskovosti a plánů a cílů řízení pro budoucí provozy, představují prohlášení s výhledem do budoucnosti. Tato prohlášení 
lze poznat podle užívání výrazů spojených s výhledem do budoucnosti, mezi něž patří například „má se za to“, „očekává se“, „možná“, „bude“, „mohlo by“, „mělo by“, „má být“, „riziko“, „hodlá“, „odhaduje 
se“, „usiluje“, „plánuje“, „předpovídá“, „pokračuje“, „předpokládá“, „je v situaci“ či „předjímá¨“, nebo jejich protiklady, obměny či výrazy podobného významu. Takováto výhledová prohlášení obsahují známá 
i neznámá rizika, nejistoty i jiné faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky, výkony či úspěchy společnosti Mondi nebo výsledky v rámci odvětví mohou podstatně lišit od budoucích výsledků, 
výkonů či úspěchů přímo či nepřímo v takových výhledových prohlášeních uvedených. Taková výhledová prohlášení i jiná prohlášení uvedená v tomto dokumentu týkající se otázek, které nepředstavují 
historické skutečnosti, zahrnují prognózy a vycházejí z celé řady předpokladů týkajících se současných i budoucích obchodních strategií společnosti Mondi a prostředí, ve kterém bude společnost Mondi  
v budoucnu působit. Tato výhledová prohlášení popisují situaci pouze ke dni, ve kterém byla vypracována.

Nelze zaručit, že takových výsledků bude v budoucnu skutečně dosaženo; skutečné budoucí výsledky, výkony či události se mohou díky různým faktorům podstatně lišit od těch, které jsou v těchto 
prohlášeních popsány. Mezi tyto faktory se řadí kromě jiného například: (1) provozní hlediska jako pokračující úspěšnost výrobních činností a úspěšné hodnoty jejich účinnosti, pokračující úspěšnost plánů 
a cílů vývoje produktů, změny v úrovni ochrany vytvořené díky patentům a dalším právům k duševnímu vlastnictví společnosti Mondi a dostupnost kapitálu za přijatelných podmínek; (2) situace v odvětví, 
například objem poptávky po výrobcích, intenzita konkurence, převládající a budoucí tržní ceny výrobků a surovin společnosti Mondi ve světě a tlak na jejich ceny, finanční situace zákazníků, dodavatelů 
a konkurentů společnosti Mondi, případně zavádění konkurenčních výrobků a technologií konkurenty; a (3) všeobecná hospodářská situace, například míra hospodářského růstu v hlavních zeměpisných 
oblastech působnosti Skupiny Mondi, nebo míra fluktuace směnných kurzů a úrokových sazeb.

SPOLEČNOST MONDI VÝSLOVNĚ VYLUČUJE
a) jakoukoli odpovědnost či záruky za přesnost či úplnost informací obsažených v tomto dokumentu; a
b) jakékoli povinnosti či závazky posuzovat či potvrzovat předpoklady či odhady analytiků nebo aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, která mají obsahovat jakékoli změny předpokladů společnosti 

Mondi nebo události, ke kterým dojde, nebo okolnosti, které nastanou po datu vypracování jakéhokoli výhledového prohlášení,
pokud to nevyžadují platné zákony nebo regulační orgán relevantní pro společnost Mondi včetně burz cenných papírů JSE Limited v Johannesburgu a LSE v Londýně.
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youtube.com/MondiComfacebook.com/mondigroup linkedin.com/company/mondi-group

Zůstaňte v kontaktu
Zjistěte více o průmyslovém odvětví, nejnovějších trendech a o tom, co se děje v celé 
společnosti Mondi v našem on-line zpravodajství mondigroup.com/newsroom.

Vložte se do hovoru – chceme slyšet, co máte na srdci!
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Mondi AG
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Tel: +43 1 79013 0
Fax: +43 1 79013 960
Email: office@mondigroup.com
www.mondigroup.com




