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A Hoffmann Neopac jelentős környezettudatos 
energetikai befektetést eszközöl a svájci 

csomagolóüzemekben 
 

A vállalat svájci létesítményeinek teljes ellátása most már megújuló 
forrásból előállított villamos energiával zajlik, vízerőmű és egy nagy, új 

naperőmű segítségével. 
 

Thun, Svájc – A Hoffmann Neopac – számos iparágnak és alkalmazási célra kiváló 

minőségű csomagolóanyagot gyártó, globális szolgáltató – az egyik legnagyobb 

naperőmű-rendszert építette ki Svájcban. A nagymértékű, több mint 2 millió svájci 

frankba (2,2 millió dollárba) kerülő zöldenergia-kezdeményezés révén a 

Hoffmann Neopac villamos energia szempontjából teljesen fenntarthatóvá teszi a 

hazájában található mindkét gyártóüzemet. 

 
Az összesen 12 000 négyzetmétert felölelő, ambiciózus fotovoltaikus rendszer 

2616 kilowattos csúcsteljesítményt biztosít. A vállalat esetében ez a svájci, thuni üzem 

villamosenergia-fogyasztásának háromnegyedét teszi ki. Az idei évtől a Hoffmann Neopac 

hitelesített svájci hidroelektromos energiát használ a két svájci telephely fennmaradó 

villamosáram-igényeinek kielégítésére. 

 
A Swisssolar szerint a thuni naperőmű mérete az országban kategóriáját tekintve benne 

van a top nyolcban. „A grandiózus napenergia-kezdeményezés és a teljesen megújuló 

forrásból származó villamosenergia-fogyasztásunk jókora lépéssel közelebb viszi a 

Hoffmann Neopac vállalatot a teljes operatív fenntarthatóság felé” – nyilatkozta 

Mark Aegler, a Hoffmann Neopac vezérigazgatója. „Mindez jól szemlélteti az 

elkötelezettségünket aziránt, hogy az áramellátásunkat megújuló forrásokból biztosítsuk, 

mellyel aztán újrafeldolgozható vagy újrahasznosítható fémdobozokat és tubusokat 

gyárthatunk.”  

 
A Hoffmann Neopac AG kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy fenntarthatóan 

gyártsa a csomagolási megoldásait, valamint annak, hogy szorgalmazza az 

újrahasznosítást és az újrahasznosított tartalmat az összes csomagolási termék 

esetében. Például a vállalat nemrégiben mutatta be az egyetlen anyagból álló 



 

védőréteget tartalmazó tubusmegoldások termékcsaládját, a Polyfoil® MMB-t. Az új 

kínálat Európa első tubusmegoldása, amely megkapta a RecyClass™ teljes technológiai 

jóváhagyását, valamint a SUEZ Circpack® teljesen újrahasznosítható „A” besorolását.  

 

Az EcoDesign megoldások széles választéka segíti a vállalatot azon elkötelezettségében, 

hogy fenntarthatóság-központú termelési áttöréseket érhessen el. Ezek közé tartoznak a 

nagy sűrűségű polietilén (HDPE) kupakok; a 64% PCR-tartalmú, újrahasznosított 

tubusok; a rendkívül könnyű, tubustestben 30%-kal csökkentett súlyú, műanyag 

tubusok; valamint a bioalapú tubusok, mint például az új PICEA faalapú tubus. A 

fémdoboz-szektorban a vállalat az acélipari beszállítójával közreműködve elérte az acél 

csomagolóanyagok teljes körforgását. Ennek eredménye a nemrég piacra dobott 

RecyCan®, amely 100%-ban német háztartásokból származó PCR-acélból áll.  
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A Hoffmann Neopac 

A Hoffmann Neopac egy magántulajdonban lévő vállalat, amelynek központja a svájci 
Thun városa. A csoport kiváló minőségű fém és műanyag csomagolást gyárt hat 
helyszínen: HOFFMANN fémdobozokat Thun városában és Hollandiában; Polyfoil® és 
műanyag tubusokat a NEOPAC vállalattal Svájcban, Magyarországon és az Egyesült 
Államokban, a 3D Neopac vállalattal pedig Indiában. Hosszú ideje ügyfelei közé tartoznak 
a gyógyszerészeti, kozmetikai és fogyasztási cikkek gyártói az európai és észak-amerikai 
és ázsiai piacokon.  

A Hoffmann Neopac mintegy 1250 embert alkalmaz, kapacitása pedig 1,3 milliárd tubus 
és 400 millió fémdoboz. A vállalat mind a gyártási folyamatokban, mind a vállalati 
kultúrában, köztük a környezetbarát tudatos csomagolási portfólióban is elkötelezett a 
fenntarthatóság iránt. Bővebb információért látogasson el az alábbi weboldalra: 
www.hoffmann-neopac.com.   
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