
Žuvų pramonėje medžiagų savybėms, ypač pakuo-
tėms ir pristatymo dėžėms, keliami itin aukšti reikalavi-
mai. Jos turi būti higieniškos ir sertifikuotos sąlyčiui su 
maistu, atsparios vandeniui ir riebalams, taip pat turi 
pasižymėti izoliacinėmis savybėmis. Paprastai pakuo-
tės gaminamos iš polistireno. Plastikinės medžiagos, 
pvz., polistirenas (EPS), yra viena iš didžiausių vande-
nyno taršos problemų, kuri šiuo metu akcentuojama 
kaip didelė grėsmė aplinkai ir planetai. 

„Stora Enso“ produktų gamintojai ėmėsi iššūkio su-
kurti tvarią alternatyvą. Tikslas buvo sukurti tokią dėžę 
žuviai, kurios našumas būtų toks pat ar net didesnis 
visais funkciniais aspektais lyginant su įprasta dėže. 
Rezultatas – „Stora Enso“ patentuota dėžė 
„EcoFishBoxTM“.

Inovatyvaus dizaino perdirbama kartoninė dėžė yra 
atspari riebalams, nepralaidi vandeniui ir lengvai ska-
laujama. Konteinerių izoliacinės savybės išlaiko pro-
duktus žemesnėje nei 4 ⁰C temperatūroje ilgiau negu 
64 valandas. Išmanus dizainas ir medžiagos struktūra 
užtikrina, kad prekės bus gabenamos saugiai visoje 
tiekimo linijoje. Sprendimas skirtas pakeisti plastiką 
nepakenkiant pakuotės našumui.  

Pagrindinė „EcoFishBox“ naudojimo priežastis gali 
būti ne tik ekologiškumas, bet ir kaštų sumažinimas. 
Sulankstyta gofruota dėžė užima tik 1/7 erdvės, kurią 
užimtų įprasta dėžė. Šitaip žuvų pramonė gali gerokai 
sumažinti išlaidas, susijusias su gabenimu sunkveži-
miais ir saugojimo vieta.

Žuvis laikyti šaltai ir 
šviežias – daug geriau 
ir pigiau

PLASTIKO 
PAKEITIMAS

Apie mus: „Stora Enso“ – atsinaujinančių pakuočių kūri-
mo sprendimų lyderė. Mūsų tikslas – pakeisti iškastinės 
energijos žaliavas diegiant inovacijas ir kuriant naujus 
produktus bei paslaugas medienos ir kitų atsinaujinančių 
žaliavų pagrindu. Mūsų sprendimai skirti perdirbimo ly-

deriams, prekių ženklų savininkams ir mažmenininkams. 
Sužinokite daugiau apie tai, kaip atsinaujinančios pakuo-
tės sprendimai gali padėti jūsų verslui storaenso.com
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ViewPoint
Pakuočių ateitis: „Stora Enso“ įžvalgos ir refleksijos

Nebenaudokite 
plastiko savo 
pakuotėse. Tai padės 
jūsų verslui augti.
Kaip pakeičiant plastiką atsinaujinančiomis 
medžiagomis galima gauti naudos tiek aplinkai, 
tiek gamybos linijai?

Geriausi inovatyvūs sprendimai gimsta bendradarbiaujant. Jūs žinote unikalius savo verslo, 
gaminių ir rinkos iššūkius – mes galime padėti reaguoti į klientų ir vartotojų ekologiškumo, 
atsinaujinančių medžiagų ir pakuočių poreikį. Mūsų tyrimų, patirties ir gaminių rinkinio dėka 
galime padėti užfiksuoti pakuotės potencialą, optimizuoti vertės grandinę ir sumažinti kaštus bei 
ištirti verslo augimo galimybes ateityje. Todėl kviečiame kartu kurti tvarias pakavimo koncepcijas 
inovacijų dirbtuvėse.

Kartu matysime bendrą vaizdą, pakavimo poreikius ir galimybes trumpuoju bei ilguoju laikotarpiu. 
„Stora Enso“ taip pat gali padėti gamyboje ir pagelbėti taikant įvairias priemones.

Naujos pluošto pagrindo medžiagos visoms reikmėms
Pakuočių, pagamintų iš gofruotojo kartono, medienos pluošto ir atsinaujinančių medžiagų, po-
reikis nuolat auga, tad kiekvienais metais atsiranda įdomių naujų dizainų ir technologijų. Tai, kas 
anksčiau buvo didelės apimties gaminys, pagamintas iš 100 % plastiko, dabar gali būti pakeistas 
ekologiškesniu sprendimu. Artimiausioje ateityje matysime dar daugiau medienos pluošto pakuočių 
medžiagų, pasižyminčių pažangiu funkcionalumu. Tokių medžiagų, kaip biokompozitai, formuotas 
pluoštas ir mikrofibrilianė celiuliozė, pažanga leis dar labiau padidinti verslo vertę pakavimo me-
džiagų sąskaita – didinant pardavimo rodiklius, mažinant sąnaudas ir padedant patenkinti augančią 
ekologiškų medžiagų paklausą pasaulyje.

Viskas, ką šiandien galima pagaminti iš iškastinių medžiagų, rytoj gali būti pagaminta iš medžio.

Kurkime naujoves kartu

=

Gaminio inovacijos

PLOKŠTUMAS YRA ESMĖ
Gofruotos dėžės gali būti pristatytos plokščios 
ir vėl sulankstytos po panaudojimo. Kadangi 
matmenys sudaro tik 1/7 įprastos EPS dėžės,  
tai leidžia sutaupyti vietos gabenant ir gaminant. 
Nauda tiek aplinkai, tiek biudžetui.

„EcoFishBox“ sudėtyje yra tik 6–9 % plastiko, o likusios 
medžiagos – iš atsinaujinančių šaltinių. Palyginimui, EPS 
dėžės gaminamos visiškai iš iškastinių medžiagų.

Tvarios pakavimo 
koncepcijos 

geresniam verslui

Atliekų mažinimas naudojant 
išteklius tausojančias 
medžiagas ir dizainą

Iškastinių žaliavų keitimas 
atsinaujinančiomis 

alternatyvomis

Poveikio aplinkai sumažinimas 
naudojant lengvai perdirbamas 

medžiagas
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Įrengimai ir įrankiai, kuriuos gamina „Husqvarna“, 
dažnai yra sunkūs ir neįprastos formos. Pjovimo 
įranga, grandininiai pjūklai ir žoliapjovės; objektai 
su ratais, ilgomis rankenomis ir išsikišusiais ašme-
nimis. EPS anksčiau buvo naudojamas daugeliui 
intarpų, tačiau tai tik kenkia aplinkai. „Stora Enso“ 
padėjo kompanijai „Husqvarna“ iš naujo apsvarsty-
ti savo pakuočių pasirinkimą ir kartu sukurti įdomių 
pakuočių naujovių.

Ir visai nesvarbu, kad gaminys yra pusantro metro 
ilgio ar asimetriškas pjūklas. EPS pakeitimas po-
pieriniais intarpais paprastai sumažina bendruosius 
matmenis, o kartu išsaugo ar net pagerina visas 
apsauginės pakuotės funkcijas. Kai reikia, išorinės 
pakuotės visada gali būti ir ne kvadratinės, net jei 
jos ir yra pagamintos iš gofruoto kartono. 

Vienas iš naujoviškiausių bendradarbiavimo su 
„Husqvarna“ rezultatų yra kūgio formos dėžė, skir-
ta grandininiam pjūklui, todėl ant padėklo galima 
pastatyti daugiau gaminių. Sumažėję kaštai!

Mažesnes pakuotes yra pigiau 
transportuoti ir perkelti.

Pasirinkus tvarias pakavimo medžiagas galima pato-
bulinti visas pakuočių vertės grandis – nuo logistikos 
iki saugojimo operacijų ir pardavimo klientams. 

Naujoviškos, iš plaušų pagamintos pakuotės leidžia 
taupyti svorio atžvilgiu, mažina atliekų kiekį ir padeda su-
taupyti vietos, todėl efektyviau išnaudojamos transpor-
tavimo ir sandėliavimo galimybės. Net ir sandėliavimas 
gali būti efektyvesnis, o mažmenininkai gali tikėtis iki 4 
% grynojo pardavimo padidėjimo atitinkamoje katego-
rijoje.* Tai įrodo, kad aukščiausio lygio augimas gali būti 
susijęs su nauda aplinkai ir mažesniu anglies išmetimu, 
naudojant atsinaujinančias ir perdirbamas žaliavas. 

* Šaltinis: „Stora Enso“, A.T. Kearney

Išaugę pardavimo 
rodikliai pasirinkus 
tinkamas pakavimo 
medžiagas

Siekiant išvengti produkto nuostolių, susijusių su 
logistikos ir tvarkymo darbais, į daugelį pakuočių 
labai dažnai dedami polistireno (EPS) intarpai. 
Tačiau pakuotės su EPS ir plastikinės vyniojimo 
medžiagos planetai tik kenkia. Vandenyje plū-
duriuojantis plastikas gali lengvai patekti į jūrą. 
Ilgainiui jis suyra į mikroplastiką ir yra suvartojamas 
jūrų gyvūnijos. Kai didelė Švedijos baldų kompa-
nija išsikėlė ambicingą tikslą sumažinti plastiko 
naudojimą visoje gamybos grandinėje, jie kreipėsi į 
„Stora Enso“. Padėjome jiems sukurti naujo dizai-
no pakuotę ir atsisakyti EPS.

Perėjimas nuo plastiko prie iš popieriaus pagamin-
tų medžiagų yra įvairiapusiškai naudingas. Stiprus 
ir tvirtas gofruotas kartonas leidžia dar labiau 
supaprastinti pakuotės dizainą. 

„Stora Enso“ sukurtos baldų pakuotės buvo ma-
žesnės ir lygesnės nei anksčiau. Be to, jos buvo 
pagamintos iš vienos, o ne iš kelių medžiagų. 
Erdvės sutaupymas yra finansiškai naudingas lo-
gistikos grandinėje, todėl kiekvieno gaminio pelno 
marža išauga.

Visapusiška pagalba 
„Husqvarna“ 
pakeičiant plastiką

Naujas požiūris į 
atsinaujinančias žaliavas

Kadangi pasaulis yra užterštas plastiku, o vidutinė 
planetos temperatūra didėja, vis svarbesnis 
tampa poreikis pakeisti 
iškastines žaliavas 
atsinaujinančiomis. 
Daugelis bendrovių 
neatsinaujinančias 
plastikines pakuotes, 
įdėklus ir vyniojimo 
priemones keičia 
atsinaujinančiomis 
galimybėmis. 

„Unilever“, „Nestlé“ ir 
„Lego“ prekės ženklai 
yra įsipareigoję iki 2025 
m. pradėti naudoti 
visiškai perdirbamas, 
pakartotinai panaudo-
jamas ir kitas tvarias 
pakavimo medžiagas. 

Mažmenininkai „ICA“, „Carrefour“, „Tesco“ ir 
„Iceland“, siekia panašių tikslų, kad patenkintų 

klientų ir vartotojų ekologiškes-
nių medžiagų poreikį. Tai yra 
didelis laimėjimas aplinkai bei 
puiki gaminio kūrimo priemonė 
aplinkosaugos požiūriu. 

Šioms bendrovėms tai yra in-
vesticija į verslą. Atsinaujinanti, 
iš plaušų pagaminta medžiaga 
dažnai prilygsta arba yra geres-
nė funkciniu ir finansiniu aspek-
tu, ypač tvarumo požiūriu. 

Šiai baldų kompanijai atsisakius 
plastiko, pavyko sumažinti logistikos 
išlaidas ir pagerinti aptarnavimo bei 
prekės ženklo savybes

LENGVAI PERDIRBAMA
Padėkite klientams! Kai visa pakuotė yra pagaminta 
iš gofruoto kartono, prieš išmetant ją į šiukšlinę 
nebūtina jos išardyti.

LAIMINGESNI KLIENTAI
Pavykęs pakuotės dizainas gali klientams suteikti daugiau 
gerų emocijų. Kadangi įrenginiai bus labiau apsaugoti, tikrai 
sumažės skundų dėl gaminių ir produktų apgadinimo, sumažės 
ir reikalavimų sugrąžinti įsigytą gaminį.

Nepaisant to, kad kai kurie plastikai yra perdirbami, šiam 
tikslui surenkama mažiau nei 1/3 visų plastikinių atliekų.

Grandininių pjūklų pakuotės 
dizainas sumažino „Husqvarna“ 
anglies sunaudojimą 190 tonų CO2 
per metus.

KITAS 
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LIKO 
SURINKTI


