
Legoland-serien blev  også berømmet

Ved årets store emballagedyst fik Horsens-firmaet Eurostar for samtlige
indsendte arbejder

Hvert ar dystes der mellem de
europæiske  emballagefabrikker om den
meget fornemme udmærkelse  Euro-
star. Konkurrencen er meget hard,
og kun emballager, der er helt i top,
kan gore sig forhåbning om en
præmiering . Bedømmelsen har netop
fundet sted, og selve uddelingen of
Eurostar finder sted i Barcelona i
april. Af de anmeldte emballager fra
Skandinavien blev 67 pet. præmieret ,
og ialt blev der præmieret 37 embal-
lager.

Da resultatet forelå , var det ikke
langt fra, at man havde råbt  hurra
hos Brdr. Schur i Horsens. Firmaet
deltog for første gang i den
europæiske  emballagebedømmelse . Schur
havde indsendt tre arbejder, og de
blev elle belønnet med en Eurostar.
Nærmest kom et svensk firma med
to udmærkelser. Det er et udtryk
for den høje standard, Schur-pro-
dukterne har, og den omhu der læg-
ges i udarbejdelsen of emballager,
som bade har en god ide, et fornemt
design og er funktionsdygtige.

Glæde over det
smukke resultat

For overhovedet at kunne deltage
den europæiske bedømmelse skal

en emballage være belonnet med en
Scanstar på den skandinaviske em-
ballagemesse. e Nar vi ikke har til-
meldt os Eurostar tidligere, skyldes
det nok, at vi vidste, der var tale
om et „nåleøje", og maske har vi,
sagt i al beskedenhed også  under-
vurderet os selv. Desto større er
glæden over det opnåede resultat, si-
ger salgschef Holger Holstein.

Der konkurreres med emballager
forskellige materiale som glas,

blik, pap, styropor osv. At få tre
Eurostar ud of 37 fra hele Vesteuro-
pa må vist siges at være et helt
usædvanligt resultat. Og triumfen
bliver ikke mindre af, at samtlige
indsendte arbejder blev udmærket
fra Schur. Horsens-firmaet har nu
modtaget over 20 udmærkelser , bl a.
Emprix (den danske) og Scanstar
(den skandinaviske) og altså nu den

europæiske Eurostar.

Samarbejde pa
flere fronter

Resultatet skyldes et intenst sam-
arbejde mellem designere, konsulen-
ter og dem, der fremstiller emballa-
gerne. De to Eurostar blev givet for
Lego-emballager udarbejdet i Samar  -
bejde med Billund-firmaet. Den ene
omfatter en æske med motor og
tandhjul. Den er sá snedigt indrettet,
at der i siden of styroporkartonen
findes ct silk, så hjulene kan here,
uden at man belhøver at bryde em-
ballager.

Den anden Lego-emballage er en
ny udformning fremstillet på en
pakkemaskine, der er fremstillet på
Thorsted Maskiner A/S og udviklet
her. Fabrikken hører  som bekendt
under Brdr. Schur-gruppen. I em-
ballagen findes Legoland-serien, som
er blevet en formidabel succes. Den
tredje Eurostar gik til en sjov lille
ting, fremstillet for G. Funder i
Vejle. Den rummer såkaldt hobby-
strik og har en fin funktlon.

P. N.

Emballagen med tandhjul, „der kan June"
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