
 

 

 

PRESS RELEASE 3 únor 2014 

Smurfit Kappa na potravinářském veletrhu Salima 

Komplex mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA - MBK - INTECO 

– VINEX, který se koná každé dva roky, otevře své dveře od 25. do 28. února 

2014 na výstavišti v Brně. Veletrh patří mezi přední mezinárodní obchodní 

setkání pro RETAIL i HORECA oblast a prezentuje nejnovější trendy v 

oborech potravinářských technologií. Proto se na něm tento rok poprvé 

zúčastní Smurfit Kappa Bag-in-Box.  

 

Smurfit Kappa, evropský leader v obalové technologii Bag-in-Box, bude 

vystavovat své flexibilní obaly pro nápoje a jiné tekutiny. Bag-in-Box® 

představuje inovativní řešení, která perfektně chrání produkt, šetří náklady a 

minimálně zatěžují životní prostředí. Chráněna před vzduchem (fólie ze 

kterých jsou vyrobeny sáčky mají kyslíkovou bariéru) a světlem, tekutina se 

výborně konzervuje a zachovává si všechny organoleptické vlastnosti. 

Kohoutek Vitop® je světovým leaderem na trhu díky jeho výjimečné kvalitě a 

ergonomii a uspokojí jakékoliv požadavky na dávkování či manipulaci. Tato 

technologie se hodí i pro aseptické plnění. 

 

Novinkou na českém trhu jsou samostojící vaky Pouch-Up®. Toto inovativní 

a atraktivní balení je obzvlášť populární pro koktejly, jablkovou šťávu a víno. 

 

Smurfit Kappa přivítá s radostí všechny návštevníky na svém stánku v 

Pavilonu V, číslo 101. 

 

KONEC 

 

O nás 

 

Smurfit Kappa je jedním z předních výrobců papírových obalů. 

Působíme ve 32 zemích - 21 v Evropě a 11 v Americe - se zhruba 41.000 

zaměstnanci a tržby z prodeje třetím stranám činily v roce 2012 7,3 miliardy. 

Jsme zavedený výrobce a naše podniky získávají většinu surovin z vlastních 

papíren. Dodávky recyklované vlákniny a dřeva pro papírny jsou naopak 



 

zajišťovány jak vlastní rekultivací a lesnickým průmyslem, tak i nákupem od 

třetích stran. 

 

Jsme výrobci zejména obalů z vlnité lepenky, která se vyrábí v obrovské síti 

našich kartonážek. Jako lídr na trhu v obou regionech jsme zaměřeni na 

potřeby našich zákazníků, a to prostřednictvím tržního přístupu zaměřeného 

na optimalizaci ceny obalů. Kromě vlnité lepenky a kartonu držíme vedoucí 

pozice v několika dalších segmentech trhu, včetně grafických desek, pevných 

desek a obalů z pevných desek. 

 

Smurfit Kappa Bag-in-Box 

Smurfit Kappa Bag-in-Box, nabízí flexibilní obaly pro nápoje a jiné tekutiny. 

Bag-in-Box® představuje inovativní řešení, které perfektně chrání produkt, 

šetří náklady a minimálně zatěž ují životní prostředí. Se svými šesti závody 

po celém světě, Smurfit Kappa Bag-in-Box je evropský leader v této obalové 

technologii a kohoutek Vitop® je jedničkou na světovém trhu.  

www.smurfitkappa.com/baginbox 

 

 

Pro další informace:  

Veronika Necasova  

Smurfit Kappa Bag-in-Box 

Quai de l’Ile Belon 

BP 21064 

F-51318 Epernay Cedex 

Tel.: +33 (0)3 26 55 70 40 

Port: +33 (0)6 12 79 95 85 

e-mail: veronika.necasova@smurfitkappa.fr   
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