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Stora Enson vuototiivis aaltopahvipakkaus voitti ScanStarin
EcoFishBox™ on vastuullinen vaihtoehto kalateollisuuteen
Stora Enso Packagingin EcoFishBox™-kalapakkauskonsepti on palkittu pohjoismaisessa ScanStarpakkauskilpailussa. Voittajat julkistettiin Kööpenhaminassa 29.6. Uusiutuvasta puukuidusta
valmistetut EcoFishBox™-aaltopahvipakkaukset ovat ympäristöystävällinen pakkausvaihtoehto
kalateollisuudessa laajasti käytetyille EPS (Extended Polystyrene) –pakkauksille.
Jäihin pakattava tuore kala vaatii pakkaukselta äärimmäisen hyvää vuototiiviyttä. Aaltopahvisen
EcoFishBoxin vedenkestävyys perustuu kartongin pintaan laminoituun ohueen PET-kalvoon ja Stora
Enson tuotesuunnittelija Mika Tuhkusen kehittämään kulmarakenteeseen, joka lukitsee pakkauksen
vuototiiviiksi. EcoFishBox™-pakkauksen suunnitelleelle Tuhkuselle tunnustus oli jo neljäs ScanStarkilpailussa.
Uusiutuvista raaka-aineista valmistettava aaltopahvi on 100 %:sti kierrätettävä materiaali, jolla on
Suomessa erinomainen keräys- ja kierrätysjärjestelmä. Aaltopahvinen pakkaus säästää ympäristön
lisäksi kalapakkaajien kustannuksia.
– Kalateollisuudessa yleisesti käytetty EPS-pakkaus vaatii logistiikassa ja varastoinnissa 7-kertaisen
tilan verrattuna litteänä toimitettavaan aaltopahvipakkausaihioon, kertoo tuotekehityksessä mukana
ollut Stora Enso Packagingin myynnin kehityspäällikkö Vesa Penttinen.
– Litistettävä ja täysin kierrätettävä aaltopahvipakkaus tuo jopa 60 %:in säästöt yritysten
pakkausjätteen käsittely-, kuljetus- ja kierrätysmaksuihin, korostaa Penttinen.
Uusia ulottuvuuksia on luvassa myös yritysten markkinointiin, sillä aaltopahvipakkauksilla on
erinomaiset painatusmahdollisuudet. Tämä noteerattiin myös ScanStar-tuomaristossa, joka kiitteli
EcoFishBox™-pakkauksen ulkonäköä premium-tasoiseksi. Oman painatuksen ansiosta kalapakkaus
erottuu kilpailijoista ja edistää brändin tunnettuutta.
Stora Enson EcoFishBox™-pakkauskonsepti sisältää modulaariset 3, 5, 10 ja 20 kilon kuitupohjaiset
pakkaukset kansivaihtoehtoineen ja pakkausautomaatioratkaisuja sekä koneelliseen että käsin
pakkaamiseen.
ScanStar on pohjoismaisen Scandinavian Packaging Associationin myöntämä pakkausalan palkinto,
joka on jaettu vuodesta 1969. Ainoastaan ScanStar-palkituilla pakkauksilla on mahdollisuus
osallistua kansainväliseen WorldStar-pakkauskilpailuun. Tämän vuotinen ScanStarpalkintoseremonia pidetään 3.11. Sandefjordissa, Norjassa.
Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden
maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla
ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja.
Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia
euroa. storaenso.com
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Stora Enso Packaging on aaltopahviin perustuvien pakkausratkaisujen globaali valmistaja.
Tuotevalikoimaamme kuuluu kuluttajapakkauksia, kuljetuspakkauksia, ryhmä- ja hyllyvalmiita
pakkauksia, yksipuolista aaltopahvia, aaltopahviarkkeja sekä pakkausjärjestelmiä ja –koneita.
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