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Παγωτό του κουτιού! Βιώσιμη συσκευασία Styropor® Ccycled™ από 

την BASF   

  

Siena και Ludwigshafen, 12 Ιανουαρίου 2023 – Η εταιρεία Imballaggi Alimentari, με 

έδρα την Ιταλία, που εξειδικεύεται στην παραγωγή συσκευασιών παγωτού, παρουσίασε 

τα κουτιά Remaxigel, που κατασκευάζονται από το υλικό Styropor® Ccycled™. Τα δοχεία 

αυτά από διογκωμένη πολυστερίνη EPS, έχουν εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες και 

σχεδιάστηκαν κυρίως για καταστήματα πώλησης χειροποίητων παγωτών.  

  

Η BASF συμβάλει ώστε η κυκλική οικονομία να εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο 

στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Χάρη στις διαδικασίες παραγωγής του, το υλικό 

Styropor® Ccycled™ διαθέτει ένα επιπλέον πλεονέκτημα όσον αφορά στη βιωσιμότητα. 

Οι ορυκτές πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή του Styropor® Ccycled™ 

έχουν αντικατασταθεί από έλαιο πυρόλυσης. Η BASF προμηθεύεται το απαραίτητο έλαιο 

πυρόλυσης για την παραγωγή της νέας συσκευασίας από συνεργαζόμενες εταιρείες, που 

πραγματοποιούν χημική ανακύκλωση μικτών πλαστικών αποβλήτων, τα οποία 

διαφορετικά θα χρησιμοποιούνταν για ανάκτηση ενέργειας ή απλώς θα απορρίπτονταν 

στη χωματερή. Επειδή οι ανακυκλωμένες και οι ορυκτές πρώτες ύλες αναμειγνύονται στο 

διασυνδεδεμένο δίκτυο παραγωγής της BASF και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν μεταξύ 

τους, το ανακυκλωμένο τμήμα αποδίδεται στο Styropor® Ccycled™ με τη χρήση μιας 

προσέγγισης ισοζυγίου μάζας. Σε σύγκριση με το συμβατικό Styropor®, για την 

παραγωγή συσκευασίας από Styropor® Ccycled™ εκλύεται 50% λιγότερο CO2, ενώ 

προσφέρει την ίδια ποιότητα και απόδοση.   

  

“Στόχος μας είναι να εφαρμοστεί το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας σε όλη την αλυσίδα 

εφοδιασμού του Styropor®. Η BASF εφηύρε το παραδοσιακό EPS πριν από περίπου 70 



 

χρόνια. Σήμερα, χάρη στις συνεχείς επενδύσεις μας στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη 

(R&D), και στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για την προστασία του κλίματος σε 

παγκόσμιο επίπεδο, βρισκόμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια πιο 

αειφόρο έκδοση του παραδοσιακού αυτού προϊόντος,” δήλωσε ο Gregor Haverkemper, 

Επικεφαλής του Τμήματος Εμπορίας των Αφρών Στυρενίου της BASF.  

 

Επιπλέον, το Remaxigel είναι μεταξύ των 7 νικητών της Πρόσκλησης Ecodesign 

(οικολογικού σχεδιασμού) που ξεκίνησε από την CONAI, την Εθνική Κοινοπραξία 

Συσκευασιών του Τμήματος Κυκλικής Δημιουργικότητας. “Είμαστε πραγματικά 

υπερήφανοι για αυτή τη διάκριση που αναγνωρίζει την τεχνογνωσία μας, τη συνεχή 

προσήλωσή μας στις τεχνολογικές καινοτομίες, και την εστίασή μας στον πελάτη”, είπε ο 

Michele Dell’Avanzato, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης στην Imballaggi Alimentari Srl. 

“Το μυστικό μας είναι ότι κοιτάζουμε συνεχώς μπροστά. Ήδη συνεργαζόμαστε με την 

BASF για να πετύχουμε την εσωτερική κάλυψη του παγωτοδοχείου με πρώτες ύλες από 

ανακυκλωμένα υλικά με στόχο τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης έκδοσης του Remaxigel, 

που θα πληροί τις υψηλές απαιτήσεις για την επαφή του υλικού με τα τρόφιμα”, πρόσθεσε 

ο ίδιος.   

  

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα ChemCycling™ της BASF εδώ.   

  
Σχετικά με τη BASF 

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την 

περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Οι περίπου 111.000 εργαζόμενοι του Ομίλου της 

BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε 

σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται σε έξι τομείς: Chemicals, 

Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και Agricultural Solutions. Η BASF 

κατέγραψε πωλήσεις ύψους €78,6 δισεκατομμυρίων το 2021. Η BASF είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια 

της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts (BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com.  

Σχετικά με την Imballaggi Alimentari  

Η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων. Η Imballaggi 

Alimentari παρέχει μια συνολική απάντηση στη ζήτηση για ταχείες, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες στον τομέα της συσκευασίας. Η γνώση της αγοράς, η βαθιά τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μετά 

από πολλά χρόνια πείρας, η συνεχής προσοχή στο περιβάλλον και την τεχνολογική καινοτομία, καθώς και 

το εξαιρετικά λιτό και αποτελεσματικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών μας επιτρέπουν να 



 

ανταποκρινόμαστε στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών και να τους εξασφαλίζουμε μια 

εξατομικευμένη λύση. Αποστολή μας είναι να σχεδιάζουμε, να καινοτομούμε και να πουλάμε βιώσιμες 

συσκευασίες στον κόσμο, μέσω της πείρας και της γνώσης της ζήτησης και της αγοράς, προκειμένου να 

ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πελατών. Το όραμα της εταιρείας είναι να κατευθύνεται συνεχώς προς 

νέα προγράμματα και καινοτόμες εφαρμογές, με το βλέμμα μας πάντα στραμμένο προς το μέλλον, και να 

λειτουργεί με έναν οικολογικά βιώσιμο τρόπο, μέσω της συνεχούς έρευνας στις διαδικασίες παραγωγής. 

Για περισσότερες πληροφορίες, στη διεύθυνση www.imballaggialimentari.it.  
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