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Z
akład Technologii Poligraficznych 
PW od kilku lat współpracuje z firmą 
Smurfit Kappa Polska, dzięki czemu  
studenci mogą zapoznać się z najnow-

szymi technologiami produkcji opakowań, 
zwiedzać fabrykę w Warszawie, a także 
odbywać praktyki studenckie czy też staże 
zawodowe. Smurfit Kappa Polska należy 
do jednego z największych światowych 
koncernów w branży papierniczej. W co-
dziennej działalności angażuje się w rozwój 
społeczności, wspiera rozwój lokalnych 
środowisk i instytucji, współpracuje ze śro-
dowiskami akademickimi. Chętnie zaprasza 
do siebie młodych ludzi planujących swój 
rozwój w biznesie opakowaniowym, aby 
dać możliwość poznania branży papierni-
czej i drukarskiej od podszewki. Firma ma 
świadomość, iż negatywny wpływ odpadów 
na środowisko jest jednym z największych 
problemów, z którymi zmierzyć się musi na-
sze pokolenie. Dlatego też ogłosiła konkurs 
Better Planet Packaging Design Challenge 
2019. Jest to konkurs skierowany do pro-
jektantów, inżynierów, studentów, wynalaz-
ców i twórców, polegający na opracowaniu 

rozwiązań dla dwóch obszarów, w których 
opakowania wykorzystywane w życiu co-
dziennym nie ulegają biodegradacji. Celem 
konkursu jest znalezienie alternatywnych 
rozwiązań wykonanych z papieru. Zgłosze-
nia można nadsyłać w obu kategoriach 
lub jednej z nich. Oceni je jury z firmy 
Smurfit Kappa. Zwycięzca (każdej kategorii) 
otrzyma 8 tys. euro. Nagrodzone projekty 
zostaną zaprezentowane podczas Innova-
tion Event 16 maja 2019 r. Osoby zainte-
resowane konkursem muszą się najpierw 
zarejestrować na stronie konkursu. Termin 
nadsyłania zgłoszeń – 29 marca 2019 r. 

Wyzwanie projektowe nr 1 – Alternaty-
wa dla folii kurczliwej wykorzystywanej 
do owijania palet
Opracowanie alternatywy dla folii kurcz-
liwej, którą owija się palety w celu ich 
zabezpieczenia podczas transportu i prze-
chowywania. Wyzwanie polega na znalezie-
niu alternatywy wykonanej z papieru, która 
pozwoli zastąpić folię kurczliwą. Rozwią-
zanie to musi nadawać się do recyklingu 
i ponownego wykorzystania w tym samym 
systemie zbierania odpadów, co opakowa-
nia papierowe, a jednocześnie zapewniać 
takie same właściwości.

Wyzwanie projektowe nr 2 – Opakowa-
nie wykonane z papieru z zabezpiecze-
niem termicznym
Opracowanie opakowania na czekolad-
ki ( jako przykład produktu wrażliwego 
na temperaturę) wykonanego w 100% 
z papieru i z zabezpieczeniem termicz-
nym, które można wykorzystać w kanale  
e-Commerce. Wyzwanie polega na znale-
zieniu zrównoważonego rozwiązania, które 
zapewni wymaganą regulację tempera-

tury, a jednocześnie będzie odnawialne 
i możliwe do przetworzenia (w systemie 
recyklingu odpadów papierowych), najlepiej 
przy użyciu włókien drzewnych. W koncep-
cjach można wykorzystywać różne typy, 
kształty i formy materiałów papierowych 
(pod uwagę można wziąć papier, tekturę 
falistą, karton, materiał o strukturze pla-
stra miodu czy ścier drzewny). 

Podejmujesz wyzwanie?
Wejdź na stronę internetową, aby uzyskać 
więcej informacji:
https://www.smurfitkappa.com/innova-
tion/design-challenge.
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Drukarnia rozpoczęła swoją działalność w 2005 r. Jesteśmy firmą specjalizującą się 
w dostarczaniu etykiet samoprzylepnych w zwoju, wielobarwnych i bez nadruku. Prioryte-
tami są dla nas: jakość, szybki czas realizacji zamówień i zadowolenie naszych Klientów.
SPECJALIZACJA: druk cyfrowy etykiet samoprzylepnych w technologii: INKJET UV 
(W+CMYK) oraz tonerowej (CMYK) o rozdzielczości 1200 dpi.
OFERUJEMY TAKŻE: druk flekso do 10 kolorów, etykiety IML, laminaty wielowarstwo-
we, wieczka aluminiowe, etykiety czyste (papierowe i foliowe), taśmy do drukarek 
termotransferowych.
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Zakład Poligraficzny Natalii – jeden z największych producentów wysoko przetworzonych 
wielobarwnych etykiet samoprzylepnych i termokurczliwych typu shrink sleeves. Specja-
lizuje się w produkcji etykiet IML, kilkustronicowych typu peel-off, etykiet z nadrukiem 
Braille’a i platynek aluminiowych. Oferujemy przedruki papierów, folii i laminatów na 
saszetki kosmetyczne, kopertki na herbaty oraz tuby do past do zębów, szamponów 
i żeli do włosów. Druk na 9 maszynach fleksograficznych Nilpeter i 2 maszynach cy-
frowych HP Indigo. Natalii wdrożyła System Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001: 
2008. Drukarnia posiada własną przygotowalnię cyfrowych fotopolimerów w najnowszej 
technologii Esko Full HD Flexo.
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