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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Magyarországon elsőként bag-in-box csomagolásban kínálja ásványvizét  

a FuturAqua Nyrt. leányvállalata az Olup Aqua Kft. 

 

A korábban aláírt beszállítói szerződésnek megfelelően, 2021. július 8-tól országosan 

elérhető az Olup Aqua Kft. által gyártott, az FMCG szektor egyik vezető 

kiskereskedelmi áruházláncának saját márkás ásványvize, amelyet Magyarországon 

elsőként úgynevezett bag-in-box csomagolásban juttat el az áruházlánc 175 boltjának 

polcaira. A Föld védelme iránt elkötelezett FuturAqua ezzel újabb lépést tett 

fenntarthatósági célkitűzései megvalósítása felé, hiszen prémiumkategóriás –  

literenként 640 milligramm oldott ásványianyag-tartalommal rendelkező – ásványvize 

visszaváltható üvegpalackok mellett ezentúl 10 literes kiszerelésű bag-in-box-ban is 

elérhetővé válik. 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. a környezettudatosság jegyében 

úgynevezett bag-in-box csomagolásban kínálja a kiskereskedelmi áruházlánc saját márkás 

termékeként OlupAqua ásványvizét, amely 10 literes kiszerelésben kerül a polcokra. A 

FuturAqua Nyrt. a magyar ásványvízpiacon elsőként alkalmazza ezt a természetbarát 

technológiát, hiszen a fóliából készült, kis csappal ellátott rugalmas zsákot rejtő, 

kartondobozos bag-in-box csomagolásban eddig gyümölcsleveket és borokat forgalmaztak 

hazánkban. A FuturAqua Magyarország szívében, Alapon, az Alap B38 OlupAqua kútból 

hozza a felszínre az OlupAqua ásványvizét. 

„Az új csomagolás azért is nagy jelentőségű, mert ezáltal a vásárlók közel a negyedére tudják 

csökkenteni a műanyag-felhasználást, hiszen a bag-in-box 73 százalékkal kevesebb 

műanyagot tartalmaz egy átlagos műanyag palackos kiszereléshez képest” – hangsúlyozta 

Hajnal Zsolt András, a FuturAqua Nyrt igazgatóságának elnöke. „Másképpen fogalmazva: 

ezzel a csomagolással 4,7 darab 1,5 literes műanyag palackot válthatnak ki” – tette hozzá. 

Ezzel is megvalósul tehát a cég küldetése, amelynek esszenciáját így fogalmazta meg 

szlogenjében: „FuturAqua – A víz jövője – A jövő vize”. 

A FuturAqua Nyrt. eddig is bizonyította, hogy elkötelezett a fenntarthatóság, illetve annak 

támogatása – a klíma- és vízvédelem, valamint ökológiai lábnyoma minimalizálása iránt. 

Ennek jegyében a társaság a felhasznált műanyagok keletkezésének és felhalmozódásának a 

megelőzésében, ezáltal azok mennyiségének a csökkentésében, valamint a 

hulladékgazdálkodás további folyamataiban is részt kíván venni. Környezettudatos gyártóként 

a vállalat például visszaváltható üvegpalackokban bocsátotta a piacra 2020-ban 

prémiumkategóriás, szénsavas, illetve szénsavmentes FuturAqua ásványvizét. 

 

Alap, 2021. július 05. 
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