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EDITORIAL

KURZ, PODLE
KTERÉHO TEĎ JEDEME,
JE SPRÁVNÝ

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
V redakci magazínu Packaging Herald oslavujeme. Jak
jinak než opatrně, jsme přece jen stále v České Republice
a chceme se s vámi o naši radost podělit!
Z průzkumu, na který uprostřed rozesílky našeho prvního vydání magazínu Packaging Herald odpovídali především
výrobci a dodavatelé obalových materiálů nebo jejich uživatelé, a který si u agentury STEM/MARK objednal časopis –
Svět balení – jsme se dozvěděli veskrze pozitivní zprávy.
Potěšilo nás, že i přes nesprávné logo magazínu Packaging
Herald uvedené v dotazníku nás registruje už čtvrtina odborné veřejnosti. Stejně tak jsme rádi, že už polovina vás,
kteří nás již znáte, jste neváhali a zavítali na naše webové
stránky.
Statistika návštěvnosti www.packagingherald.cz (délka
návštěvy + % opakovaných návštěv) ukazuje, že návštěvníci
tráví na webu průměrně 4 minuty. Většina návštěvníků se již
dnes v rámci měsíce na web vrací!, tzn. méně, než 50 %
návštěvníků přijde na web pouze jednou.
Bezpochyby nejvíce nás ale potěšilo, že vy, naše cílová skupina podle uveřejněných dat již dnes preferujete odborné
zpravodajství v online prostředí (elektronický časopis ve
formě prohlížecí aplikace, klasického newsletteru nebo přímo
na webu). Do budoucna další téměř čtvrtina nynějších čtenářů tištěných verzí odborných časopisů plánuje číst jen
elektronické verze. S mírným zpožděním k nám tak přicházejí
trendy, které dlouhodobě pozorujeme na zahraničních trzích.

Kurz, podle kterého teď jedeme, je správný a nezmění se.
Vedle progresivní tištěné verze magazínu s maximální hloubkou
informací budeme o to intenzivněji pracovat na našich online
médiích. Čtenáři online verze Packaging Herald mají již dnes
při přístupu z mobilních zařízení stejně plnohodnotný zážitek
při prohlížení obsahu, jako návštěvy ze stolních počítačů nebo
notebooků. Jako první v segmentu odborných oborových časopisů jsme nabídli plně responzivní stránky a čtenáři si spolu
s inzerenty u nás proto snad nepřipadají jako na exkurzi v internetových druhohorách. Připravujeme snad zajímavé newslettery, ze kterých vždy alespoň třetina z vás chodí na naše
stránky pro detailnější informace. Spustili jsme a postupně
plníme náš Youtube kanál reportážemi
z důležitých událostí, které jste třeba nestihli navštívit! https://www.youtube.com/
channel/UCIYW-Yj07HRTiLmCVq2gbuQ/
videos.
Chceme Vám poděkovat za velmi pozitivní vazbu, kterou jste
nám směřovali na první vydání magazínu Packaging Herald
v elektronické i tištěné verzi a věříme, že i druhé číslo vás bude
bavit minimálně stejně jako to první.
A protože Vánoce se blíží, připravili jsme pro vás společně s firmou Linde Material Handling vědomostní kvíz
o speciální vánoční dárek. Více informací uvnitř magazínu
Packaging Herald na straně 8.

Stay online!!...nebo offline, jak chcete…
Tým Packaging Herald
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VÍNO POTŘEBUJE SKLO.
Emocionální, stálé, elegantní. Ušlechtilé víno je příslibem. Skleněný obal jej uchovává pro naše oči, nos, ústa
i srdce. Udělejte ze svého vína umělecké dílo. Víno potřebuje sklo. Sklo z Vetropacku.

Vetropack Moravia Glass, akciová společnost
CZ-697 01 Kyjov, Tel.: +420 518 733 111, www.vetropack.cz

DIÁŘ AKCÍ
10.–11. PROSINCE
PPIP: Pharma Packaging
Innovation Programme v Mnichově

www.worldbil.com/PharmaPack2015

PIP: Packaging Innovation
Programme v Mnichově
www.worldbil.com/PIP2015

25.–26. LEDNA
Global Packaging Summit v Bruselu
www.globalpacksummit.com

30. LEDNA – 2. ÚNORA
PAPERWORLD ve Frankfurtu

1.–3. ÚNORA
Retail Summit v Praze
www.retail21.cz
4. ÚNORA
Obaly pro potraviny
a kosmetiku v Praze
www.obalovaakademie.cz

Na BrauBeviale byl představen
maloobjemový KeyKeg
Společnost Lightweight Containers představila
na veletrhu BrauBeviale v Norimberku nový
maloobjemový PET KeyKeg. Vhodný je pro
výrobce a distributory nápojů, ale také pro
bary a koncové spotřebitele. Maloobjemový
keg má nízkou hmotnost a je zcela recyklovatelný. Po naplnění v něm nápoje zůstanou
čerstvé několik týdnů. Kegy mohou být naplněny vzduchem či CO2. Díky patentovanému
Bag-in-Ball principle a Double Wall Technology
je nový KeyKeg vhodný i pro nápoje, jako
jsou vína, piva a alkoholické mixované drinky.
Více na: www.packagingherald.cz.

ROTOMATIC Logo – síla reklamy i na paletě
Společnost EKOBAL představila na letošním Mezinárodním
veletrhu v Brně a na německém veletrhu FACHPACK novou
technologii, ROTOMATIC Logo. Určená je pro aplikaci potištěné průtažné fólie na paletu. Výhodou novinky jsou nejen
nízké náklady na pořízení, ale také nižší provozní náklady.
Jde o nový a ryze český automatický stroj určený pro zařazení
do dopravních tratí s možností aplikace potištěné fólie. Stroj
je určen pro provozy s velmi vysokou kapacitou balení (až
80 palet/hod.) a vysokými nároky na automatizaci a obal.
Zaručuje dokonalou fixaci zboží na paletě při minimální spotřebě fólie. Navíc však, díky speciálně vyvinutému předepínacímu zařízení, dovoluje aplikaci potištěné fólie, a otevírá tak
široký prostor pro marketing. Určen je především pro provozy,
které věří, že obal je nejlevnější propagací výrobku a společnosti. Více na: www.packagingherald.cz.

9.–11. ÚNORA
PACE – Packaging And Converting
Executive Forum v Amsterdam
www.arena-international.com/pace
16. ÚNORA
Prohlášení, značení,
technická dokumentace
www.obalovaakademie.cz
17.–19. ÚNORA
EmbaxPrint
www.bvv.cz/embaxprint/
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Bedny z OSB sestavíte
bez použití hřebíků
Společnost První obalová představila systém FASTFIX od německé společnosti FairFix. Univerzální balící systém je vhodný
pro široké spektrum použití. Vyniká jednoduchostí použití, variabilitou velikostí, nízkou hmotností a nízkými pořizovacími náklady. Balení je možné sestavit běžně dostupnými pomůckami
bez nutnosti speciálních znalostí. K sestavení a demontáži

NEWS

beauty of glass

přepravní bedny stačí pouze spony
a kladívko. Balení je možné dodat ve
standardních rozměrech v kratší dodací
lhůtě, případně ve velikostech na míru (delší dodací termín).
Ideální je použití pro pravoúhlé symetrické bedny, na přání
lze vyrobit i jiné tvary. „Systém dřevěných beden z OSB je
vhodný i pro předměty s vysokou hmotností bez použití hřebíků, dodání je možné včetně úpravy pro manipulování vysokozdvižným vozíkem. Drážka je dimenzována tak, aby
vydržela opakované použití, bedny lze proto použít opakovaně. Ze standardních dílců se dají skládat různé velikosti
beden. K jednomu dílci můžete přidat jiné dva dílce, čímž se
snižuje požadavek na skladovací plochy,“ doplňuje Martin
Werner – kay account manažer pro exportní balení společnosti První obalová. Bedny je možné poslat na místo balení
rozložené.
Jubilejní SpeedCHAIN 2015:
transparentnost a flexibilita
Mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN, kterou pořádá společnost RELIANT, letos oslavila desetileté jubileum.
Slavnostní desátý ročník se uskutečnil ve dnech 4. a 5. listopadu
v tradičním prostředí Břevnovského kláštera v Praze pod heslem
Logistika – transparentnost a flexibilita. Jubilejní SpeedCHAIN
představoval jedinečné mezinárodní setkání více než 653
odborníků z oblasti logistiky, dopravy a dalších oborů, kteří
v rámci celodenního odborného programu společně diskutovali o aktuálních trendech a hledali řešení problémů, s nimiž
se evropská logistika potýká.
Konferenci zahájil Miroslav Rumler, jednatel společnosti
RELIANT. Zdůraznil, že SpeedCHAIN nespí na vavřínech
a každým rokem přidává do programu nové prvky. V dalším vystoupení představil náměstek ministra dopravy Ladislav Němec
možnosti, které má dnes v rámci logistického řetězce železniční doprava. Logistika a doprava jsou citlivým barometrem
ekonomické situace v zemi, uvedl člen bankovní rady České
národní banky Jiří Rusnok. Světová ekonomika zažívá po
dlouhé recesi křehké oživení, které pomáhá i České republice.
Řada dalších prezentací se věnovala aktuálnímu využívání
logistiky a jejímu nasazení v praxi. Letos měla v Břevnově

Úsobrno č. pop. 79, 679 39 Úsobrno, CZECH REPUBLIC
Phone: + 420 516 427 711
Fax: + 420 516 427 700
E-mail: info@sklomoravia.cz

www.sklomoravia.cz
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premiéru i zcela nová sekce, Obaly a obalové technologie.
Tvořil ji blok přednášek zaměřený na novinky a inovativní řešení balení s ohledem na pohyb zboží
v logistickém řetězci. Více v obalové
sekci na straně 53.

Zboží v chladicím displeji
z vlnité lepenky upoutá
pozornost
Samostatný chladicí displej THIMM flexDisplay | fresh, který na trh uvádí společnost
THIMM Packaging, je ideálním řešením
pro promoční akce jednoho výrobku či
crossellingové akce, kde je nabízeno
více výrobků, které se vzájemně doplňují.
Displej na svých bočních stěnách a topperu
nabízí velkou reklamní plochu, kde lze spotřebitele vhodným designem upoutat. Díky
svým rozměrům (60 x 40 x 187 cm) se dá
umístit do čela regálů či u pokladen, kde
je nepřehlédnutelný. Umístěním dvou
či více displejů zády k sobě vzniknou
poutavé ostrůvky, viditelné a přístupné
pro spotřebitele ze všech stran. Více na:
www.packagingherald.cz.
Hybridní tácek získal ocenění
v soutěži PRO CARTON ECMA
V kategorii Balení zvítězil v soutěži PRO CARTON ECMA
2015 hybridní tácek určený pro saláty firmy Auchan.
Ocenění bylo předáno firmám VG
PACKAGING GROUP a CAREO
během kongresu ECMA, který
proběhl v Bukurešti v září 2015.
ROCHCOAT (skládačková lepenka) má FSC certifikát. Design
tácku je vytvořen tak, aby se snížilo použití plastových částí na minimum. Obsah krabičky je zřetelně
viditelný, navíc příbory mohou být
uloženy v odděleném prostoru.
Více na: www.packagingherald.cz.
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Vyhrajte dětský šlapací
vysokozdvižný vozík Linde!!!
Sledujte webové stránky Packaging
Herald a Linde Material Handling! Pro
čtenáře magazínu Packaging Herald
a fanoušky velkých ještěrek jsme připravili vědomostní kvíz o báječný vánoční dárek – dětský šlapací
vysokozdvižný vozík Linde. Vyhrává ten, kdo nejrychleji pošle
správné odpovědi. Ty najdete již brzy na webových stránkách Packaging Herald a Linde Material Handling Česká
republika. Více na: www.packagingherald.cz.

Semtex má nové
výbušné logo i obal
Energetický nápoj Semtex má nové logo
a obal. Nový kabát značce obléklo
grafické studio Massimo Filippi. Design
se hlásí k výbušným kořenům značky
SEMTEX. Uvedení nového stylu provází kampaň se sloganem
Odpal to naplno, kterou vymyslela a připravila slovenská
agentura Zaraguza. Majitel značky, společnost Kofola, na
svých stránkách inovaci komentuje: „Před dvaceti lety vstoupil
SEMTEX na trh jako první místní značka energetického nápoje. Dnes dáváme značce nový impuls: přicházíme s čistým
a vyspělým designem hrdě se hlásícím k výbušným kořenům
značky. SEMTEX je zdrojem obrovské energie koncentrované
do malé plechovky. Otevřením plechovky aktivujete rozbušku,
která tuto energii okamžitě uvolní pro vaše mimořádné výkony!“ Více na: www.packagingherald.cz.

www.ekobal.cz

POWERFLEX STRATOS QUALITY

Nejefektivnější strojní průtažná fólie na trhu
Svými unikátními vlastnostmi zasáhne
do budoucnosti paletového obalu:


Úspora

Díky jejím jedinečným vlastnostem lze dosáhnout primární úspory až do výše 45 %
nákladů na zabalení paletové jednotky.
Sekundární úsporou je pak snížení odvodu
povinných poplatků za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu (EKO-KOM),
který aktuálně činí 0,575 Kč/kg.


Automatizace

Fólie je svými vlastnostmi předurčena pro balení do plně automatických linek s vysokými
nároky na rychlost balení. Umožňuje využít
důležité parametry i u velmi sofistikovaných
balicích technologií v závislosti na typu zboží.



Transparentnost

S ohledem na nároky automatizace je tato
fólie vyrobena s prvky stříbra pro dostatečné
zajištění lomu světla pro následné bezproblémové a bezpečné načtení čárových kódů.
Velmi vysoká transparentnost PowerFlex
Stratos Quality (odstraňuje handicap u konvenčních fólií) pak podtrhuje marketingová
řešení přepravních či skupinových balení.


Odolnost

Svým výjimečným technologickým zpracováním eliminuje přetržení při tak zvané
tvorbě ok – konec přerušování balicího procesu. Tato technologie výroby předurčuje fólii
pro použití ve velmi náročných provozech,
jako jsou např. mrazírny, chladírny atd.



Balení

Pro zajištění prevence proti poškození při
manipulaci a přepravě jsou jednotlivé role
baleny do ochranné fólie. Ochranný obal
je současně opatřen unikátním štítkem pro
eliminaci zaměnitelnosti za jiný výrobek.
Nedílnou součástí je pak dutinka vážící pouhých 700 g (proti běžným 1,6–1,9 kg), opatřená znaky pro správné zavedení fólie do
ovinovacích balicích strojů.

HLAVNÍ TÉMA

Na BrauBeviale
dominovaly sklo,
plast a hliník
LETOŠNÍ MEZINÁRODNÍ VELETRH NÁPOJOVÉ TECHNIKY BRAUBEVIALE SI NENECHALO
UJÍT PŘES 37 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ. NA PODZIM SE DO NORIMBERKU VYDALO 41 %
ZÁJEMCŮ O NOVINKY ZE ZAHRANIČÍ, COŽ JE VÍCE NEŽ V LOŇSKÉM ROCE. K VIDĚNÍ
BYLO 1083 STÁNKŮ.
Adriana Weberová

U

ž na první pohled byla na veletrhu BrauBeviale patrná
dominance obalů ze skla, plastu a hliníku. V kategorii
skla zde měla bohaté zastoupení například společnost
Vetropack. K vidění byla 0,33l lahev ze skla vyrobená pro
dolnorakouský pivovar Wieselburg. Lahev z čirého skla s ústím
pro korunkový uzávěr má dlouhé hrdlo i dlouhé tělo. Design
lahve s výrazným nápisem je zejména mezi pivními značkami
dobře identifikovatelný.
Jantarový mok
v zlatavém designu
Také zlatý design nového chmelového nápoje firmy Carlsberg
Ukrajina, Baltika Razlivnoje Mayagnoe, zaujal. Novinka se
stáčí do 0,44l lahví z čirého skla vyrobeného v ukrajinském
závodě skupiny Vetropack. Experti na obalové sklo vytvořili
lahev, kterou spotřebitelé mohou otevřít pouhým otočením korunkového uzávěru. Díky technologii úzkohrdlého lisofuku je
hmotnost lahve pouhých 280 g. Hrdlo je opatřeno páskou
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a korunkovým uzávěrem twist-off. Zaoblená ramena, gravírovaný symbol prémiové značky Baltika, který se třpytí uprostřed
lahve, a jantarový obsah dodávají pivu zlatavě zářivý lesk.
Plastové kegy na scéně
Přehlédnout se nedaly stánky s plastovými kegy belgické
společnosti Cardiff Group NV. K inovaci patří balení typu
bag-in-keg, u kterých je nápoj v tuhém plastovém kegu vložen
ještě do pytle z bariérové fólie. Trvanlivost piva se u obalů
bag-in-keg prodlužuje i na jeden rok.
S novinkou se na veletrhu pochlubila společnost Lightweight
Container známá jednocestnými kegy o objemu 20 a 30 l.
Tentokrát představila KeyKeg slimline s objemem 10 l.
„Očekáváme, že menší kegy najdou své uplatnění v kategoriích prémiových vín, piva a mixovaných nápojů v segmentu cateringu, ale také u konečných spotřebitelů,“ říká
Jan Veenendaal, CEO společnosti Lightweight Containers.

HLAVNÍ TÉMA

Hmotnost kegu je 0,82 kg, průměr 240 mm a výška 330 mm.
Produkce 10l kegu začne v prvním čtvrtletí roku 2016
v Nizozemsku a ve Francii.
Zábavná plechovka nejenom pro děti
V sortimentu plechovek byly představeny obaly různých velikostí, tvarů a grafických designů. Výrobce REXAM přišel
s inovací v podobě extra velkého otvírače plechovky, který
konzumentům nabízí rychlejší a plynulejší nalití nápoje. Jinou
novinkou jsou plechovky řady Sleeks family s novými objemy
400 a 473 ml. Vyráběny jsou v Ejpovicích v České republice.

Společnost Ball má pro zábavnou plechovku již prvního zájemce.

Společnost Ball přišla s nápadem vystřelujícího brčka. Brčko
integrované v plechovce se po otevření objeví jako mávnutím
kouzelného proutku. Zábavná technologie Strawster je určena
především dětem a ženám. Využita může být například při
uvedení nového nápoje na trh. Kromě toho Ball má pro zábavnou plechovku již prvního zájemce – společnost Sulimar,
distributora populárního piva v Polsku.
Zástupců z kategorie flexibilních obalů zde bylo jako šafránu.
Po intenzivním hledání jsem narazila pouze na dvě společnosti: Rakouského výrobce flexibilních obalů a etiket,

HLAVNÍ TÉMA

společnost B&B labels and flexpack, která zde představila
flexibilní obaly na čokoládu a stojací sáčky. Druhým reprezentantem byla společnost Wild – Indag nabízející plnicí linky
stojacích sáčků.
Výroba potisknutých
víček je komplikovaná a drahá
Trendem v sortimentu víček na lahve bylo a v některých případech stále je využívání pestré škály barev a různých potisků,
některá víčka jsou dokonce vyzdobena embosovanými logy.
Do světa nápojových plastových uzávěrů návštěvníky veletrhu zasvětily například ukázky vzorků na stánku společnosti
Bericap. „Výroba víček s potiskem je poměrně komplikovaná
a vzhledem k nutným investicím do výroby i drahá,“ podotkl
Tomáš Kůra, sales manager společnosti Bericap. Mnoho firem
si to uvědomuje a začíná standardně používat transparentní
jednoduché uzávěry bez jakéhokoliv značení.

K vidění byly i chytré technologie
Společnost KHS představila na nápojové akci roku mluvící
PET lahve na pivo. Etikety aplikované metodou přímého potisku na lahve znázorňují postavy z populárního belgického
seriálu. Pomocí speciálního kódu na etiketě se prostřednictvím
chytrého telefonu spustí video. Postavy na různých lahvích
tak spolu mohou konverzovat. Více vás o novince budeme

BUDOVÁNÍ ZNAČKY
V DIGITÁLNÍ ÉŘE VYŽADUJE
VŠESTRANNOST, KONEKTIVITU,
A PŘEDEVŠÍM INTERAKCI
S CÍLOVÝMI TRHY!
informovat na našich webových stránkách.
Novou interaktivní technologii CrownSmart,
sloužící k budování značky, nám představil
Matt Twiss ze společnost CROWN Bevcan
Europe & Middle. Ve hře je opět speciální unikátní kód na plechovce. „Budování značky
v digitální éře vyžaduje všestrannost, konektivitu, a především interakci s cílovými
trhy,“ vysvětlil filozofii prezentované smart
technologie. Kód lze využít k propagačním
účelům, hraní her, využívání multimédií, sociálních sítí, budování loajality ke značce,

VLONI ČINILA SPOTŘEBA NÁPOJŮ
V LAHVÍCH 91 LITRŮ NA OSOBU
Do světa nápojových uzávěrů návštěvníky veletrhu zasvětily
například ukázky vzorků na stánku společnosti Bericap.

Po úspěchu trendového tématu Kreativní pivní kultura
v minulém roce rozšířil veletrh BrauBeviale spektrum
kreativního požitku z pití nápojů. Pivní speciality
se letos setkaly s kvalitními lihovinami. Nechyběly

Dá se tedy předpokládat, že v budoucnu nás čekají méně
barevná víčka bez potisku, i když jsou na trhu laserové technologie, které by dokázaly na uzávěry namalovat zajímavé
obrázky. Jde však stále o příliš drahou technologii. Je zajímavé, že i u tak malého sortimentu se řeší hmotnost. Ta je
u standardní velikosti 28 mm běžně 3,8 g. Na trhu se však
začínají objevovat exempláře s hmotností 2,9 g, u nesycených
nápojů dokonce 1,5 g.
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nealko nápoje, jejichž celosvětová spotřeba roste.
Vždyť v roce 2014 činila spotřeba nápojů plněných
do lahví cca 91 litrů na osobu. Největším trhem pro
balenou vodu je přirozeně Asie (35 %), následuje
západní Evropa (22 %), Severní Amerika (16 %)
a Latinská Amerika (9 %). 

HLAVNÍ TÉMA

nebo dokonce umožní shromažďování dat sloužících k marketingovým výzkumům. „K dispozici může být miliarda unikátních
kódů, které nabízejí majitelům značek a výrobcům plechovek
nebývalé možnosti,“ podotkl Matt Twiss.
Zvyšování bariéry proti propustnosti
plynů vícevrstvých PET lahví je opět v kurzu
Na veletrhu nechyběly specializované exhibice trendů například ve vývoji nových modifikací a aplikací na bázi polyetylentereftalátu – PET. Zdá se, že zvyšování bariéry proti
propustnosti plynů vícevrstvých PET lahví je opět v kurzu.
Z oblasti technologie stojí rovněž za zmínku stánek italské
společnosti SIPA, která představila stroj na vyfukování barelů
s novým designem v podobě zapuštěných madel a s horizontálním přídavným madlem. Obě novinky z PET mají hmotnost
660 g a v porovnání s PC (polykarbonát) je to kromě nižší
hmotnosti i levnější varianta. 

Kód na plechovce lze využít
k propagačním účelům.

Celosvětovým trendem jsou piva vařená v malých pivovarech, což se odráží v široké škále balení piva
v různých velikostech a tvarech. 

DALŠÍ ROČNÍK BRAUBEVIALE
SE KONÁ PŘÍŠTÍ ROK
OD 8. DO 10. LISTOPADU.
Novou interaktivní technologii CrownSmart, sloužící
k budování značky, nám představil Matt Twiss ze
společnosti CROWN Bevcan Europe & Middle.

Plastové kegy společnosti
Lightweight Containe

I VY MŮŽETE ZAŽÍT
ATMOSFÉRU BRAUBEVIALE NA VIDEU ZDE
Klikněte pro zhlédnutí videa

ODBYT PIVA STOUPÁ
Podle Spolkového statistického úřadu spotřeba piva
v Německu v minulém roce poprvé od roku 2006
opět stoupla. Konkrétně o milion hektolitrů. Němečtí
pivovarníci vyprodukovali 95,6 milionu hektolitrů
piva. V celosvětovém měřítku obsadilo Německo
v konzumaci piva se 104 litry na osobu v roce 2014
třetí místo. Druhá příčka patřila Rakousku (107 l).
První pozici obsadila s náskokem Česká republika
(137 l). 
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Na veletrhu nechyběla přehlídka dárkových a luxusních balení ani obalů z širokého spektra oborů: potravin, nápojů,
farmacie, kosmetiky, odvětví medicíny, textilu, chemikálií, papíru a tisku, automotive,
reklamy a mnohých dalších. 

FachPack 2015:
Boom v obalovém sektoru!
Veletrh FACHPACK hlásí rekordy ve všech třech oblastech: návštěvnosti, počtu vystavovatelů
i výstavní ploše. Včetně dodatečného prostoru v nové hale 3A se evropského veletrhu pro obalový
průmysl účastnilo 44 022 návštěvníků (2013: 34 598) a 1565 vystavovatelů (v roce 2013: 1439).
Adriana Weberová

N

orimberské výstavní centrum od 29. září do
1. října představovalo ucelenou řadu procesu balení. Vystavovatelé zde předvedli inovace a služby
z obalového průmyslu, technologické novinky, ale také například procesy z oblasti logistiky.

Firma Ekobal představila novou plně automatickou ovinovačku
Rotomatic LOGO nebo poloautomatickou ovinovačku WMS
Evident. Stroj umí automaticky vážit před a po zabalení palety. Navíc dokáže automaticky či ručně identifikovat a fotografovat palety po zabalení ze všech stran.

Společnost Tridas prezentovala řadu novinek ze svého výrobního programu nasávané kartonáže (molded fibre). Například
zajímavě řešené balení cibulek, kdy se cibulky v nasávané
kartonáži zasadí do země, obal se rozpadne a vyroste
záhon. Na veletrhu nechyběla přehlídka dárkových a luxusních balení. Přehlédnout se nedal stánek Keenpack industrial
z Hongkongu a jeho plechové dózy ve stylu retro.

Na veletrhu proběhlo slavnostní předávání ocenění německé
obalové soutěže Deutscher Verpackungspreis 2015. V kategorii nápojů si ocenění odnesl BEVkeg od přihlašovatele
Krones AG. PET nádoba určená k jednorázovému použití
může být dodávána ve dvou variantách: předem vyrobená
(vyfouknutá) nebo jako preforma. Obě verze jsou vybaveny
držadlem a jsou zamykatelné.

Patrný zde byl trend pronikání praktických stojacích sáčků do
segmentu potravin. Příkladem jsou sáčky na kojeneckou výživu a na cesty.

V kategorii nápojů dále bodovala Coca-Cola Life vyrobena
ze 100% recyklovatelného PET materiálu. Jiným oceněným
se stal kartonový obal (laminated carton) na nápoje od společnosti Elopak. Vyroben je z obnovitelného polyetylenu (PE),
který pochází z biomasy. Uznání se také dočkala lahev na
whisky Haig club od společnosti Stölzle Glasgruppe. Porotu
zaujal design lahve vyznačující se ostrými tvary lahve a kobaltově modrou barvou skla.
Na veletrhu nechyběly ukázky balení z širokého spektra
oborů: potravin, nápojů, farmacie, kosmetiky, odvětví medicíny, textilu, chemikálií, papíru a tisku, automotive, reklamy
a mnohých dalších.

Společnost Tridas prezentovala řadu novinek
ze svého výrobního programu nasávané kartonáže.
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NA SHLEDANOU NA DALŠÍM ROČNÍKU OBALOVÉHO
VELETRHU FACHPACK, KTERÝ PROBĚHNE NA VÝSTAVIŠTI
V NORIMBERKU OD 27. DO 29. ZÁŘÍ 2016! 

INTERVIEW

„CHCEME VYRÁBĚT
NÁPOJE, KTERÉ LÉČÍ,
A LÉKY, KTERÉ CHUTNAJÍ.“

V obalech jsme
konzervativní
Jablonecká firma KITL, výrobce prémiových značek sirupů, medicinálních vín a medovin, je na trhu od
roku 2007. Roční produkce se pohybuje kolem 300 000 lahví. V obalech zastává konzervativní přístup.
Například Kitl Šláftruňk, uvedený na trh v roce 2007, má stále stejnou etiketu. Časopis Packaging Herald
hovořil s jednatelem firmy Kitl Janem Vokurkou.
Adriana Weberová

Mohl byste na úvod
představit vaši společnost?
Snažíme se o výrobu prvotřídních nápojů, chcete-li prémiových
značek – sirupů, medicinálních vín a medovin. To vše z prvotřídních surovin. Filozofií naší firmy je dělat výrobky poctivě.
Chceme vyrábět nápoje, které léčí, a léky, které chutnají. Naší

hlavní cílovou skupinou jsou ženy mezi 30 a 50 lety. Produkty
míří především do lékáren, na farmářské trhy a do obchodů se
zdravou výživou. K dostání jsou rovně v Bille a Globusu. Od
léta se nápoje značky Kitl vyvážejí do Austrálie.
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Co vás vedlo k založení firmy?
Po odchodu ze společnosti Nestlé jsme v roce 2005 odjeli
s přítelkyní do Indonésie, kde se mě zeptala, jestli nechci dělat
nápoje z bylinek. Nejdříve mi to nepřipadalo jako dobrý
nápad, ale po dvou dnech mi došlo, že to zas tak špatný
nápad není, protože v té době už byl trend zdravé výživy.
Vrátil jsem se do Jablonce a první výrobek jsme uvedli na trh
v roce 2007.

Kolik druhů lahví
používáte o od kolika dodavatelů?
Jde o 500 ml, 250 ml a objem plastové placatky je 100 ml.
Z hlediska barev jde o dva druhy. Máme dva dodavatele:
Vetropack a O-I.

Jaký produkt je vaší vlajkovou lodí?
Naše vlajková loď je bezový Syrob. Hlavním důvodem je
to, že máme vlastní bezové sady, z jejichž květů je vyroben,
a jde o první sirup, který vychází z regionálního receptu.

Jakým vývojem obaly prošly?
Postupně se snažíme přidávat nové produkty a s tím souvisí
nový nebo upravený design na lahvích. Například nejnovější
je Syrob Grapefruit s dužninou, na jehož etiketě je obrázek
grapefruitu. Jinak se snažíme být konzervativní, a když už obal
tvoříme, tak s tím, že ho nechceme měnit. V momentě, kdy
už něco uvedeme na trh, si chceme být jisti, že je to navždy.
Například Kitl Šláftruňk, který jsme na trh uvedli v roce 2007,
má design etikety stejně jako čepičku na uzávěru stále stejné.

Jinak každý rok se snažíme přidat do našeho portfolia jeden
nový produkt. Chceme, aby výrobek byl dokonalý a stál za
to. Klíčem našeho úspěchu jsou kvalitní nápoje. Stejně vnímáme i obaly.

Podle čeho si dodavatele vybíráte?
Překvapivě podle dostupnosti.

Kdo vám čepičky dodává?
To je zajímavé. Vyrábějí je pro nás
ručně muži s mentálním handicapem
z Domova Maxov.
Z jakých materiálů jsou
etikety vyrobeny a kdo
pro vás dělá grafiku?
Jsou z papíru. Grafiku pro nás dělá od
samého počátku společnost Hlawa
Design a jsme s ní velmi spokojeni.
Jak dlouho jste grafický
design vymýšleli a co by
měl vyjadřovat?
Asi rok. Obrázky bylinek a logo
pro nás nakreslila externí grafička.
Například s finálním logem jsme byli
spokojeni asi na dvacátý pokus – ale
od té doby jsme ho nezměnili. To je
také naše filozofie: měnit design minimálně. Vyjadřovat by měl osobitost!
Můžete to přiblížit?
Kromě cestovních balení v PET lahvích plníme výhradně do
skla, protože sklo je na rozdíl od PET inertní materiál. A my
chceme, aby zákazníci měli z našich produktů špičkový zážitek. Drahá vína máte také pouze ve skle. Psychologický pocit
ze skla je jiný než z PET materiálů. Navíc jde o tradiční materiál a my jsme a chceme být vnímáni jako tradiční výrobce.
Z technologického hlediska je pro nás sklo stěžejní.
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Co na vašich sirupech
znázorňují dlouhé texty na obalu?
Jde o nějaký příběh?
Cílem bylo vzbudit novinový efekt. Na začátku bylo úmys‑
lem, aby zákazníci lahev rozbalili a text si přečetli. Zjistili
jsme však, že ho nečtou, a proto jsme horní část přilepili, což
je praktičtější i z hlediska zabalení lahve. Původně se obal
musel upevnit ručně, což bylo pro naše pracovníky bolestivé.

INTERVIEW

A co na etiketách symbolizuje logo
havrana a odkud vlastně pochází název Kitl?
V Čechách se kdysi nevyléčitelně nemocným říkalo: Tomu
ani Kittel nepomůže. A naší inspirací je právě slavný místní
doktor Kittel, po kterém zbylo mnoho receptů. Proto jsme z úcty
k němu zvolili jméno podobné a řídíme se heslem – Kitl pomůže. I havran souvisí s doktorem Kittelem, protože právě
jedna z pověstí se týkala havrana. Tak ho používáme.
Kdo vám etikety vyrábí?
Samolepicí etikety pro nás už asi šest let vyrábí
společnost S&K LABEL. Jejich výhodou je, že
se dají opakovaně odlepit a přilepit. Pokud se
při etiketování posunou, tak to můžeme jednoduše opravit. Snažíme se spolupracovat s inteligentními dodavateli, kteří nám vyjdou vstříc.
Dlouhodobá spolupráce je podle mě známkou
dobré firmy. S S&K LABEL se i společně přihlašujeme do soutěží.

O SPOLEČNOSTI KITL
Jablonecký výrobce přírodních nápojů, společnost KITL,
zaměstnává 25 pracovníků. Jan Vokurka, řídící jednatel
firmy, pochází z rodu lékařů a lékárníků. Jeho pradědeček Antonín Wellner byl spolumajitelem věhlasné dobrušské firmy Josef Archleb – výrobce léčivých vín a likérů.
Ostatními společníky jsou Roman Žďárský a Jindřich
Sobota. 

Uvažujete například
aplikovat na etikety QR kódy?
Zkoušeli jsme to. Ale stále jde pro nás o jednoduchou technologii. Jediné, co umí, je odkaz
na webové stránky. A podobnou funkci podle
nás splňují webové stránky, které na etiketách
máme. Pokud bude umět QR kód spustit například multimediální prezentaci, tak bychom o tom
určitě uvažovali. Nebráníme se podobným aplikacím a klidně budeme první, kdo začne něco
podobného používat.
Jaké jsou vaše
nejbližší cíle a plány?
Každý rok chceme předvést nový produkt.
A také se chceme přestěhovat do větších prostor.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.



VÍCE ZE ZÁKULISÍ SPOLEČNOSTI KITL
KE ZHLÉDNUTÍ NA VIDEU ZDE
..

Klikněte pro zhlédnutí videa
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Strukturální design
podporuje i marketing
STRUKTURÁLNÍ (TVAROVÝ) DESIGN OBALŮ JE JIŽ MNOHO LET
REALIZOVÁN V PŘÍSLUŠNÝCH SOFTWAROVÝCH APLIKACÍCH NA
RŮZNÝCH PLATFORMÁCH (PC, MAC) POČÍTAČE. ZATÍMCO NA
PŘELOMU TISÍCILETÍ JSME SE MOHLI POMĚRNĚ ČASTO SETKAT
S TVORBOU KONSTRUKCE OBALU I VE STANDARDNÍCH,
OBECNÝCH CAD SW, DNES SE JEDNÁ SPÍŠE O VÝJIMKU.
Alois Sklenář

V

současnosti využívají konstruktéři specializované softwary (SW) určené přímo k příslušné produkci. Rozdíl
v používaných softwarech je dán i typem obalů.
Zatímco vývojáři obalů z papíru a lepenek konstruují ve 2D
SW a přířez teprve následně skládají, vizualizují či animují ve
3D modulech, jiná situace je v oblasti výroby obalů ze skla
či plastu. Designéři, konstruktéři a následně i vývojáři forem
pro vstřikolisy dnes upřednostňují práci ve 3D SW, z nichž je
možné následně generovat řezy, pohledy apod. Všechny typy
programů pro jednotlivé specializace mají však společný cíl –
usnadnit návrhářům práci velkým množstvím knihoven, ať již
v podobě celých prvků, komponentů či jen jednotlivých částí, jinými slovy: umožňují parametrizaci. Dalším společným znakem
je, že práce konstruktéra nekončí vývojem či editací konstrukce
z knihovny, ale musí připravit podklady pro prezentaci.

SILNÝMI NÁSTROJI JSOU
TY, KTERÉ SMĚŘUJÍ K POKUD
MOŽNO CO NEJREÁLNĚJŠÍ
3D VYRENDEROVANÉ SCÉNĚ.
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Žádaný je výstup ve 3D
Zatímco např. při konstrukci lepenkové krabice stačí vývojáři specializovaný CAD SW s knihovnami (FEFCO, ECMA)
typu ArtiosCAD, EngView Package Designer, ImpactCAD,
Kasemake apod., pro kvalitní vizuální prezentaci, která má
za úkol maximálně podpořit marketingovou komunikaci, často
jen tyto samostatné programy nestačí.
Pokud odhlédneme od grafických SW,
v nichž je vytvořen návrh pro potisk, který
není problém do příslušného CAD SW
přenést a pracovat s ním na obalu
i v režimu skládání obalu, přebalu či displeje, budeme potřebovat zřejmě i další
CAD SW, pravděpodobně podobné,
či dokonce stejné, jako se využívají ke
3D modelování (tedy spíše ve výrobě
plastů). Moderní zákazník je náročný
a chce vidět i to, jak bude působit produkt v obalu, jak bude celek vypadat
na regálu, či chce porovnat různé konstrukční či grafické varianty při různém
pohybu zboží na polici, nasvícením
Packaging_210x150_Model_01_2015.pdf 1 3/13/2015 2:16:30 PM
a podobně.

Z těchto důvodů nezahálí ani vývojáři SW a programy jsou
rozšiřovány o různé další moduly, toolkity (Esko nabízí velmi
pěknou sadu toolkit nástrojů pro Illustrator – toolkit for boxes,
flexible, label, shrink sleeve) či podpůrné pluginy. Další trendovou záležitostí je používání více CAD SW i v rámci komunikace se zákazníkem.

DESIGN

I v odvětví výroby lepenkových obalů se lze stále častěji setkávat s využitím CAD SW pro konstrukci papírových obalů
a 3D SW typu Catia, SolidWorks, Inventor, Pro/Engineer
atd. V těchto SW má konstruktér často k dispozici balený
produkt, který se v klasickém obalovém CAD SW přesně vytvořit nedá, i když jsou samozřejmě některé SW tohoto typu
(např. ArtiosCAD, Esko), které do určité míry jsou schopny vymodelovat i 3D objekt, ovšem velmi jednoduchého charakteru (láhev, kelímek, kanystr apod.). Ostatní obalové CAD SW
alespoň podporují vkládání vytvořených modelů v příslušných
3D CAD programech do obalu, např. přes import/export formáty .obj, .stl, .u3d a mnohé další.

Konstrukce lepenkového obalu
využívá parametrizace knihoven
Jak již bylo řečeno, dnešní konstrukce má velké množství nástrojů, které usnadňují práci při vývoji obalu. Výhodou lepenkových obalů je fakt, že existuje celá řada standardů
v podobě knihoven. K těm nejznámějším patří FEFCO (určeno
především pro výrobce obalů z vlnité lepenky) a ECMA (především pro skládačkáře, tedy výrobce z hladkých lepenek),
tyto, ale i mnohé další knihovny (včetně knihoven pro POS
produkci – displeje, stojany, lepenkový nábytek) jsou do SW
integrovány v podobě parametrických modelů. Vzhledem
k tomu, že design je vytvořen parametry, jinými slovy vzájemnými vztahy či funkcemi, konstruktér si daný design z knihovny
vybere, zadá kvůli přídavkům v linkách ohybu typ a tloušťku
materiálu a hlavní rozměry (délka, šířka, výška). Ostatní rozměry se na základě těchto globálně zadaných parametrů přizpůsobí, v případě další potřeby v návaznosti na konstrukci či
možnosti výroby může konstruktér přepisovat či pochopitelně
i překreslit další rozměry.
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Podobným způsobem lze pracovat i s knihovnami dílčích prvků
(zámečků, klop, trupů a například odnosných prvků). Pokud
má klient zakoupen příslušný parametrický model, může si
knihovny parametrizovat i z vlastních opakujících se designů
či jejich komponentů. Tlak trhu je však přece jen více na doplňování a rozšiřování knihoven již u vývojáře SW. A producenti těchto programů vycházejí tomuto tlaku maximálně vstříc.
Např. v poslední verzi šestého produktu EngView Package
Designer, která byla v říjnu uvedena i na našem trhu, se lze
setkat i s dalšími vzory se zaměřením, tentokrát především pro
POS produkci.
		
Podle jakých
kritérií vybírat SW
Obalové SW, jak již bylo zdůrazněno výše,
jsou modulová záležitost, a nutno podo‑
tknout, že nepatří k nejlevnějším z hlediska
ceny. Klient by si v první řadě měl udělat
analýzu, k čemu vlastně chce produkt vy‑
užívat. Pokud se jedná o malou firmu s variabilními zakázkami, které se realizují na plotru,
k vlastní práci postačí modul kreslení s nezbytnou podporou knihoven, eventuálně výstupní CAM modul (který ovšem není 100%
nutný) směrem k plotru. Pokud však chceme komunikovat se zákazníkem již pomocí kvalitní
elektronické prezentace, bude nutný i některý
ze 3D modulů, případně ve spojení s dalšími
SW – ať již grafickými či opět strukturálními.
V případě výrobce planžetového nástroje
budou vedle kreslení nezbytné i výrobní moduly, optimalizace přířezů na archu (layout), návrh desky, návrh vylupovacích nástrojů včetně možnosti zadávání vyrovnávacích nožů,
můstkování, zábrusů, nestování gum a mnohé další funkce.
Dalším možným rozšířením programu jsou různé podpůrné
pluginy pro grafiku (nejčastěji v prostředí Illustratoru), kalkulační
moduly, výstupy v podobě zákaznických či technologických
listů či již zmiňované moduly pro parametrickou konstrukci.
Poté, co si klient vyjasní své potřeby v návaznosti na SW,
je dalším krokem jeho výběr. Mezi velkou trojku na trhu patří
ArtiosCAD, EngView a Impact. Ale lze se setkat i s Kasemake,
Erpa SW (VPack, Verpack, palOpti), Picador a dalšími.
Programy mají více méně stejné modulové uspořádání, liší se
ovládáním, množstvím funkcí a pochopitelně cenou, přičemž
rozhodně neplatí, že čím levnější, tím horší. Každý z uvedených SW má některé moduly jako silnější nástroje a některé
jako slabší. Z těchto důvodů asi není radno podcenit analýzu,
případně konzultaci a rozbor jednotlivých SW s ohledem na
vlastní výrobní zaměření.

DESIGN

SW ke konstrukci 3D
předmětů včetně obalů
I když klasické 3D SW se nejčastěji využívají v oblasti strojírenství, elektrotechniky či stavebnictví, stále častěji se s nimi
setkáváme i v oblasti výroby obalů. A zdaleka se nejedná
o přímou konstrukci obalu v podobě například láhve, kanystru,
kbelíku, přepravky. Pro přímou konstrukci mají tyto programy
mnohé další benefity; vedle návrhu a následné konstrukce
v nich lze konstruovat, např. v případě plastových obalů,
i formu. Chladicí kanály a další funkční komponenty lze navrhnout poměrně přesně, protože tyto SW disponují i dalšími nekonstrukčními možnostmi – simulace různých situací, výpočty,
optimalizace nebo analýzy. Tyto CAD SW však lze využít
i jinak – např. k vytváření pouhé vizualizace předmětu loženého v krabici. Klient získá lepší představu o balení, pokud je
mu řešení odprezentováno, včetně baleného produktu, ložení
na paletě či kontejneru. K získání reálného vjemu slouží nejen
vlastní možnosti objemového, ale i povrchového modelování
včetně případné úpravy povrchu – např. v podobě obrábění.
Oblíbený je produkt SolidWorks
K velmi populárním SW tohoto typu patří produkt SolidWorks.
Svým zaměřením nabízí konstruktérům výkonná řešení pro 3D

konstruování a rychlé navrhování dílů, sestav i 2D výkresů.
Oceňovanou výhodou je možnost pokročilé fotorealistické vizualizace, automatizovaný odhad nákladů, automatizovaná
kontrola návrhů a výkresů či pokročilá možnost různých simulací. Profesionální nástroje k navrhování, k tvorbě dokumentace i 3D simulaci patří k běžnému vybavení dalšího
oblíbeného 3D CAD SW, programu Inventor. Při návrhu plastických součástí lze tento produkt kombinovat i s aplikací Alias.
Konverze i kompatibilita tohoto výkonného profesionálního
SW jsou možné s řadou dalších aplikací, např. s AutoCAD,
Catií a mnoha dalšími.
Pro/Engineer nabízí možnost vývoje od koncepce až k verifikaci pomocí simulačních modulů. Vedle toho ho lze využít i k tvorbě precizní fotorealistické dokumentace, kterou
lze na opravdu hodně vysoké úrovni vytvářet pomocí Pro/
ENGINEER Advanced Rendering Extension (ARX). Standardní
rendrovací nástroje Pro/ENGINEER jsou doplněny o další pokročilé nástroje (materiály s hlubokou texturou, pokročilé typy
osvětlení, volba hloubky ostrosti a clony, vizualizace mlhy,
oparu apod.). Benefitem při tvorbě fotorealistické dokumentace je, že generace fotorealistických obrázků probíhá ve
velmi krátkém čase. 

BRISK, výrobní družstvo, vyrábí metodou vstřikovyfukování PET lahvičky od objemu 10 ml do
250 ml, jež jsou opatřeny různými závity. Největší
podíl výroby tvoří lahvičky se závity o průměru
18 mm a 28 mm, pak následují lahvičky se závitem
20 a 24 mm. Uplatňují se jako spotřebitelské obaly
pro kosmetické, potravinářské, farmaceutické,
technické a propagační účely.
Metodou vyfukování z preforem vyrábíme
PET lahve od objemu 0,5 l do objemu 2 l se závitem
o průměru 28 mm a kanystry od objemu 3 l do 10 l
se závitem o průměru 47 mm. Lahve a kanystry jsou
vhodné jak pro potravinářské, tak i technické účely.
Další výrobní oblastí družstva je kartonážní výroba.
Na flexotiskovém stroji potiskujeme expediční kartony,
především pro vinaře s jejich logem na 6 ks lahví.
Rovněž se zabýváme výrobou luxusních kazet na
archivní vína, skládaček na vína, dárkových kazet na
porcelán včetně potisku sítotiskem a výseků různých
tvarů na příklopových lisech.
BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova

www.briskvd.cz
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I v luxusním segmentu
září papírové obaly
VÝROBCI LUXUSNÍHO ZBOŽÍ SE ČASTO SNAŽÍ HLEDAT OBALOVÉ MATERIÁLY MEZI
NETRADIČNÍMI HMOTAMI JEN PROTO, ABY UPOUTALI A PŘEDALI ZÁKAZNÍKŮM PRÉMIOVÝ
POCIT. ALE ČASTO SE ZAPOMÍNÁ NA MOŽNOSTI TOHO NEJBĚŽNĚJŠÍHO MATERIÁLU
PRO VÝROBU KRABIČEK, TAŠEK A DALŠÍCH OBALŮ.
Václav Loubek, Adriana Weberová

A

gentura Smithers Pira, zabývající se výzkumem a sledováním trendů na polygrafickém a obalovém trhu, připravila ve spolupráci s britskou pobočkou APP, jedním
z největších producentů papíru a celulózy na světě, studii
s názvem Paper-based packaging trends to 2019.
Mezi segmenty, kde se růst využívání obalů z materiálů na
bázi papíru projeví, je podle studie luxusní zboží. „Spojení
papíru a luxusních produktů se může zdát paradoxní, nicméně
opak je pravdou. Nepřeberná je nabídka luxusních papírů
a metod k jejich dalšímu zušlechtění v patřičně vybavené tiskárně, takže výsledkem při kvalitním návrhu a konstrukčním
řešení obalu může být balení, které na sebe sice nestrhává
řvavou pozornost, ale zdůrazní luxus produktu,“ myslí si Václav
Loubek, manažer marketingu společnosti LOGIK. Jedním
z nejvýraznějších trendů pro příští roky, s nímž se setkáváme
například i v tiskárně společnosti LOGIK, je rostoucí podíl
papírových obalů. Jejich výhody jsou jasné – zejména cena
a flexibilita – a v dnešní době nesmíme zapomenout zmínit
jejich ekologickou udržitelnost.
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Stačí dobrý nápad
a šikovné ruce
Papír a lepenka jsou ideální materiály pro tvarování. „Nemusíte
vynakládat žádné velké fyzické úsilí a nepotřebujete žádné
drahé materiály, jako jsou sklo, kov, dřevo apod. Na začátku
vám stačí dobrý nápad a šikovné ruce. Samozřejmě následně
musíte zohlednit to, zda je váš prototyp vyrobitelný z hlediska
volby materiálu, tisku, výseku a lepení.
Jste-li kreativní a máte základní znalosti o tvarování lepenky,
je většinou výsledkem zajímavý a atraktivní obal,“ konstatuje Radovan Wicha, vedoucí marketingu společnosti Model
Obaly. Všechny obaly dárkových předmětů si připravují od
A do Z ve společnosti Model Obaly sami v rámci technologických možností. „Většinou se snažíme o to, aby obaly
reklamních předmětů prezentovaly pokročilé technologické
možnosti tisku, jako je studená ražba, soft-touch lakování,
kombinace laků, tzv. skin efekty apod. Dá se tedy říci, že
i drobné reklamní předměty balíme do luxusních obalů,“ dodává Radovan Wicha.
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Papír v luxusním
segmentu stále roste
Ale zpět ke studii. Větší využití
obalů z prémiových papírů a lepenky se předpokládá celosvětově, liší se jen míra meziročního
nárůstu. Zatímco v Jižní a Střední
Americe se předpokládá růst
kolem 9 % (s tím, jak tyto země
postupně zvyšují svůj životní
standard, přibývá i luxusního
zboží), poměrně saturované trhy
v Evropě a Severní Americe očekávají přibližně 3% nárůst ročně.
Průměrný celosvětový růst do
roku 2019 studie předpovídá
na úrovni 4,4 %, přičemž celkový
objem by měl dosáhnout 25 miliard eur. Už současná úroveň
činí z papíru v segmentu obalů luxusního zboží největšího
hráče podle hodnoty. Pro zajímavost: z pohledu objemů spo-6c2shift2FINAL.pdf
16.11.2015
11:29:43
třebovaného materiálu
na obaly
vede sklo.

S OBALEM SI VĚTŠINOU
NIKDO NELÁME HLAVU
Stále převládají nenápadité, často nekvalitní dárky, které jsou
vesměs dováženy z Číny. S obalem si většinou nikdo neláme
hlavu. Proto jsem osobně rád, že my máme to štěstí, že můžeme tyto předměty vybírat, nakupovat, a také zabalit sami.
Obalům věnujeme velmi pečlivou pozornost a vždy se snažíme,
aby partner od nás dostal předmět, který je kvalitní, a hlavně
použitelný v běžném životě. Rovněž dáváme přednost anonymitě dárku, což znamená, že na předmět neumísťujeme své
logo; to tiskneme jen na obal. Vycházíme z předpokladu, že
obdarovaný si většinou pamatuje, od koho co dostal – a čím je
dárek zajímavější (nemusí být dražší), o to více je tento předpoklad opodstatněný.
RADOVAN WICHA, VEDOUCÍ MARKETINGU
MODEL OBALY

Mění se i využití materiálů. Studie uvádí, že především
v Evropě kvůli rostoucí konkurenci a orientaci na odlišení produktu a značky stoupá využití prémiové lepenky GC1 a SBB
místo standardně používaných obyčejnějších materiálů. Běžná
lepenka si pak ponechává svůj význam a přínos v mainstreamových produktech, kde se v případě obalů pracuje hlavně
s grafikou, případně i s konstrukcí.
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Zákazníci jsou překvapeni,
jak luxusně může papírový obal vypadat
Již nějakou dobu se projevuje trend, kdy metody zušlechťování
tisku – běžné například z magazínů nebo katalogů – jako jsou
parciální lak nebo ražba, případně strukturování celého povrchu, nacházejí své místo i u obalů. „Zákazníkům tak
můžeme nabídnout cesty, jak vytvořit unikátní obal,
který podtrhne dojem z jejich produktu a značky. Sami
jsou často překvapeni, jak luxusně může papírový
obal vypadat, a hlavně fungovat! Výrobci produktů si
často ani neuvědomují, jak zajímavé tvary lze vytvořit
z materiálů na bázi papíru, pokud máte k dispozici
schopné konstruktéry,“ podotýká Václav Loubek.

Tyto technologie jsou již v současné době k dispozici a blíží
se doba, kdy jejich cena klesne na akceptovatelnou úroveň
i v nižších segmentech trhu. Právě teď je čas, aby je začali
adaptovat výrobci luxusního zboží, a tím se odlišili od konku‑
rence. V žádném případě totiž nejde o hračky, ale o chytrá

Dalším faktorem, který bude mít vliv na růst obliby
papírových obalů v luxusním segmentu, jsou technologické inovace. Propojení obalů s on-line světem
a digitálními technologiemi má nesporné výhody –
například dokáže zabránit padělání, jak uvádí zmíněná studie. Důležité je využívat všech možností, které
moderní konstrukce, design a výroba obalů nabízí.
Druhým bonusem je větší vtažení a zapojení zákazníků prostřednictvím doplňkového obsahu v digitálním světě. Výzkum
trendů v obalovém průmyslu počítá především s využitím unikátních QR kódů nebo rozšířené reality, svou roli by měly hrát
také NFC čipy jako integrální součást obalů.

Česká značka Pikatec patří mezi prémiové produkty
v oblasti autokosmetiky a vsadila na obaly z hladké
lepenky s dominantním stříbrným pruhem.

řešení. Inteligentní obaly hrají roli proti padělkům například
směřováním uživatele na unikátní obsah, díky němuž si může
ověřit, že kupuje skutečně originální produkt, nikoliv levnou
napodobeninu. Papíru se není třeba bát.

PAPÍR A LEPENKA JSOU
IDEÁLNÍ MATERIÁLY PRO
TVAROVÁNÍ
Papír má i pro výrobce luxusního zboží ohromné výhody.
Existuje mnoho prémiových papírů, určených speciálně k výrobě unikátních obalů. Jejich výrobci cítí v tomto segmentu
příležitost, a proto neustále investují do vývoje nových struktur
a povrchů.
S vědomím této skutečnosti žijí i tiskárny. I proto již mnohé
z nich disponují specializovaným oddělením na konstrukci
obalů, kde dokážou vlastnosti těchto materiálů naplno využít
a nabídnout zákazníkovi řešení, která splňují všechny nároky
na luxusní obal. Papíru tak není třeba se bát a rozhodně by
byla chyba ho jako materiál podceňovat. Není to jen papír. 
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CHTĚJTE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY
Realizujeme obaly, které pomáhají prodávat
Proč vyrábíme obaly pro nejvýznamnější zákazníky na trhu? Protože obal chápeme jako celek a při jeho návrhu
a výrobě se zaměřujeme na jeho účel.
Jsme specialisté nejen na tisk, ale i na konstrukci a design obalů z hladké a vlnité lepenky.
Díky tomu jsou obaly funkční jak po vizální stránce, tak z pohledu logistiky.
Právě proto vyrábíme produktové, dárkové, transportní i luxusní obaly pro nejvýznamnější zákazníky na trhu.
Přidejte se k nim i vy.

www.log.cz/produkty
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ICC profily
a jejich využití 2. ČÁST
V MINULÉM VYDÁNÍ MAGAZÍNU PACKAGING HERALD JSME SE VĚNOVALI ÚVODU
A FUNGOVÁNÍ ICC PROFILŮ. V POKRAČOVÁNÍ VÁS SEZNÁMÍME S POJMEM
BAREVNÝ PROSTOR A ZACHÁZENÍM S BAREVNÝMI PROFILY.
Kamil Třešňák, Svět tisku

U

míme-li objektivně měřit barvy, dokážeme také zjistit
odchylky a omezení, s jakými barvy snímají a zobrazují zařízení (či obecně technologie) užívaná v grafickém průmyslu. Každá technologie má své limity jak co do
barevného rozsahu, tak co do přesnosti. Na schopnosti změřit
odchylky je vystavěn systém ICC profilů – v nejjednodušším
pohledu je ICC profil souborem, který popisuje, jak přesně
barvy reprodukuje konkrétní zařízení.
Obecně je důležité si uvědomit, že celý proces zpracování
obrazu během předtiskové přípravy je degradační. Na fotografický film je možné zachytit jen část barev, které vnímá
oko, skener ale i z těchto barev některé vypustí – ve finále
pak dojde k další ztrátě řady odstínů při ofsetovém tisku.
Jedním z hlavních úkolů ICC profilů je pomoci provést nutné
barevné transformace s co nejmenším dopadem na barevnost dokumentu.
V praxi má gamut jednoduchý význam
Právě nyní je vhodná chvíle zmínit pojem barevného prostoru.
Typ barevného prostoru je v první řadě určen souřadnicemi,
v nichž jsou barvy popsány. Celé spektrum v souřadnicích
Lab je barevným prostorem, v grafické praxi obvykle dále
pracujeme s nejrůznějšími RGB a CMYK prostory, které jsou
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podmnožinami Lab prostoru. Pro konkrétní určení prostoru jsou
proto důležité jeho rozměry a poloha v rámci spektra. Hranice
prostoru je tradičně označována jako gamut, barvy mimo
gamut není možné v souřadném systému prostoru popsat.
V praxi má gamut jednoduchý význam: vymezuje oblast
barev, s nimiž dokáže pracovat konkrétní zařízení.
Výše uvedený Lab prostor (a některé další) označujeme jako
nezávislý, protože popisuje celé teoretické spektrum neovlivněné žádnou reprodukční technologií. V protikladu pak definujeme prostory závislé, kam mezi jinými patří všechny RGB
a CMYK prostory. Podle obvyklé představy tím máme na mysli
závislost barev na vlastnostech zařízení, ve skutečnosti jde ale
o princip, jak je barva vytvářena. RGB a CMYK prostory ani
nemusejí popisovat žádnou konkrétní technologii, důležité je,
že (na rozdíl od nezávislého prostoru) samy numerické hodnoty souřadnic v RGB i CMYK prostoru (a mnoha dalších)
nestačí k tomu, aby byla barva určena jednoznačně. Prosté
souřadnice nepostihují řadu dalších faktorů, mimo jiné barevnost primárních složek a umístění závislého modelu v rámci
spektra. Převedeno do reality jsou tyto faktory často dány
vlastnostmi monitoru, tiskárny, skeneru apod., stejně tak ale
pracujeme i s teoretickými prostory (sRGB, AdobeRGB), jimž
můžeme zařízení přizpůsobit následně.

DESIGN

Základní způsob využití
profilů je poměrně jednoduchý
Zde vstupuje do hry ICC profil, který ve svých tabulkách či
křivkách zohledňuje všechny potřebné vlastnosti barevného
prostoru (v reálu to znamená, že popisuje chování zařízení).
Může tak posloužit jako nástroj pro převody mezi závislým
a nezávislým prostorem. Výpočtem ze souřadnic v závislém
prostoru získáme souřadnice barvy v nezávislém prostoru
(skener: jakou barvu jsme z fotografie snímali?), postupovat
lze i opačně (tiskárna: jak bude tato barva vypadat na výtisku?). Každý profil je proto podle standardu vytvořen tak,
že poskytuje propojení do nezávislého prostoru. Pro každou
barvu v závislém prostoru přitom najdeme její vzor v nezávislém prostoru, naopak to ale již neplatí, neboť jakýkoliv
závislý prostor obsahuje jen malou část barev nezávislého
prostoru (popis jednoznačnosti převodu již překračuje rámec
tohoto materiálu).

je v obou případech co nejpřesnější možná simulace barev
ofsetového výtisku na nátisku nebo na obrazovce (poznamenejme, že hodně záleží na kvalitě všech zařízení a jejich profilů; proto když říkáme co nejpřesnější simulace, nemusí to
ještě znamenat dostatečně přesná).
Zacházení s profily
Je dobré si uvědomit, že v běžné praxi bývá zvykem zjednodušovat a mluvit o profilu i ve chvíli, kdy je ve skutečnosti řeč
spíše o prostoru. Barevný prostor je myšlenková konstrukce
obsahující danou množinu barev, profil je matematický objekt, který tento barevný prostor jednoznačně popisuje. Z ICC
profilu je možné příslušný barevný prostor výpočetně vymodelovat, definovat jeho gamut (hranice) i vlastnosti při reprodukci
barev; přísně vzato ale nelze do profilu „převádět“. I když
formulaci „převést do profilu“ běžně používáme a najdeme
ji i v menu grafických aplikací, ve skutečnosti obrazová data
převádíme mezi prostory.

Základní způsob využití profilů je poměrně jednoduchý.
Pokud profil popisuje vstupní
zařízení, například skener,
využívají aplikace ICC profil
k tomu, aby z dat produkovaných zařízením (RGB sken)
vypočítaly odstíny, které
skener ve skutečnosti snímal.
Profil výstupních zařízení
(typicky barevná tiskárna)
umožní aplikaci vypočítat,
s jakou změnou bude požadovaná barva vytištěna. Proto může být při tisku využíván tak,
že systém odesílá na tiskárnu takové CMYK hodnoty (pokud
jde o CMYK tiskárnu), jež požadovanou barvu vytisknou
s nejmenší možnou odchylkou. Analogicky v případě monitoru
modifikuje systém odesílané RGB hodnoty tak, aby uživatel
po zahrnutí odchylky monitoru viděl na obrazovce nejlepší
možnou aproximaci barvy.

SLOŽITĚJŠÍ ÚLOHY SI
OBVYKLE VYŽÁDAJÍ POUŽITÍ
VÍCE TYPŮ PROFILŮ

Složitější úlohy si obvykle vyžádají použití více typů profilů.
Dobrým příkladem jsou nejrůznější metody náhledů a nátisků
ofsetového tisku. Pro nátisk ofsetu na inkoustové tiskárně je
třeba kombinovat profil ofsetového tisku a profil inkoustové
tiskárny. Nejprve aplikace využije ofsetový profil, čímž získá
očekávanou reálnou barevnost výtisku. Tyto údaje následně
vstupují do výpočtu přes profil inkoustové tiskárny (cílem je co
nejpřesnější vytištění vypočtených odstínů ofsetového tisku).
Obdobně postupují grafické programy při náhledu na obrazovce (softproofing). První krok je stejný, ve druhém se ovšem
vypočítané CMYK hodnoty převádějí na RGB, zohledňující
chyby monitoru, jež jsou zachyceny v ICC profilu. Výsledkem

Nejběžnější úlohou vyžadující práci s ICC profily je zpracování obrazových podkladů (sdílení a editace obrázků apod.).
ICC profil ovšem sám o sobě nijak nezasahuje do obrazových dat. Může být součástí obrázku, některé obrazové formáty umožňují profil do obrázku vložit (TIFF, JPEG apod.), je
zde ale uložen samostatně a jeho případným vypuštěním se
vlastní obrazová data v souboru nezmění. Co se připojením
či odebráním profilu změní, je význam barev v souboru, samozřejmě jen pro ty aplikace, které umějí s profily pracovat
(poznámka na okraj: situaci, kdy soubory z aplikací nepodporujících ICC profily využíváme v moderních grafických programech, zde neřešíme). 
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Několik nepsaných pravidel
a přesvědčení – dobrých i špatných
Každá profese má určitá vlastní chybná přesvědčení, mylné představy a nedorozumění. Setkáváme se
s tím dost často při své každodenní práci s marketingovými manažery, manažery značek a obalovými
designéry. Zde je NĚKOLIK náhodně VYBRANÝCH PŘÍKLADŮ doplněných o komentář.
by být v celkovém grafickém designu co nejrušivější. Umístěna
tak může být uprostřed, pod značkou produktu, nebo může
být i částečně zakryta a vytvářet 3D efekt.
Neustálé obměny designu
oslabují identitu značky
Jen to zkuste říci Googlu – a vysloužíte si pěkný výsměch!
Neustálé obměny pomáhají značce udržet si přední pozici
v mysli spotřebitele. Neříkáme, že by se měla přední strana
nebo obal pořád měnit, ale speciální edice, nová uspořádání
grafické úpravy a konstantní zdokonalování ilustrací značku
zvýrazňují a umožňují, aby byla vnímána jako živoucí.
Červená je teplá, modrá je studená
Často slýcháme, že některé barvy nelze použít pro určité produkty/obaly. Pro mléčný výrobek musí být použita zelená, bílá
a modrá. Červenou nelze použít, chceme-li vyjádřit čerstvost.
Existují teplé a studené barevné odstíny, nikdy však nemůžeme posuzovat jednotlivé součásti designu izolovaně. Proto
si troufám říci, že dovoleno je vše. Modrý plynový plamen je
přece velmi horký a červená barva na Coca-Cole může být
velmi osvěžující, zakomponujeme-li do grafiky kapky vody.
S jídlem se nehraje!
To je jedna z věcí, které nám rodiče neustále opakovali, když
jsme byli děti, a musíme uznat, že měli pravdu! Až na některé výjimky, jako jsou například mlsky pro děti, nelze potravinové produkty prezentovat jako vtip. Jídlo, ať již se jedná
o lahodnou čokoládu nebo výživný jogurt, je vážná věc
a musí být vždy prezentováno co nejatraktivnějším způsobem.
Firemní značka musí být umístěna
v levém horním rohu na přední straně obalu
Pokud pracujete pro Unilever, Nestlé, Kraft nebo jinou společnost, která na obalech uvádí kromě značky produktu i svou
firemní značku (na rozdíl od společností Mars či Procter &
Gamble, jež uvádí pouze značku produktu), nejspíš proto,
že vedení chce malé logo společnosti umístěné v horní části.
Proč? Protože mnozí vrcholoví manažeři jsou přesvědčeni, že
obal si lidé prohlížejí stejným způsobem, jakým čtou knihu či
noviny. Více už se mýlit nemohou! Firemní značku, má-li na
sebe upoutat pozornost, je nejlepší umístit blízko značky produktu. Chceme-li, aby si jí spotřebitel opravdu všimnul, měla
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Design obalu by měl stát co nejméně
Během posledních pěti let čím dál více velkých společností
nakupuje design prostřednictvím svých nákupních oddělení
stejně, jako nakupují suroviny, stroje atd. Tedy seženou si tři
až čtyři nabídky a vyberou tu nejlevnější, odpovídá-li kvalitou, která je – alespoň v případě surovin – změřitelná. Avšak
velká kreativita, skvělé uvažování a vynikající provedení jsou
věci, které může posoudit a zhodnotit pouze znalý marketér.
Handlování o designérské pozice by podle nás mělo být zakázáno. Dlouhodobý vztah mezi zákazníkem a designovou
agenturou je věc zdravého rozumu.
Přepravní obaly spotřebitel nevidí,
proto nepotřebují žádný design
Velký omyl! V prodejnách jsou přepravní/vnější obaly často
naskládány na horním patře regálů. Proč pivovary utrácejí
peníze za tisk sdělení/výzev na tyto sekundární obaly a společnosti jako Unilever, Nestlé či Kraft nikoli? Když jsou tyto
obaly přepravovány na nákladních autech ze skladu do supermarketu, jsou vidět. A pokud jsou dobře navrženy, mohou se
dočkat i druhého života, jako třeba krabice Chiquita, kterou
i v Evropě vidíme na každém kroku. A proč? Protože je
z kvalitního pevného materiálu a může druhotně sloužit na tisíc
dalších možností. Je to ten nejlevnější reklamní prostor, který
máte pro svou značku k dispozici, protože stejně musí být potištěn číslem obchodní položky, informacemi o původu apod.

modelgroup.com

TECHNOLOGIE

PRO MAZIVA
V POTRAVINÁŘSTVÍ
PLATÍ PŘÍSNÁ PRAVIDLA
PRO EKONOMICKÝ ÚSPĚCH A DOBROU
POVĚST VÝROBCE POTRAVIN JE NEZBYTNĚ
NUTNÉ DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ NORMY,
A TO I V PŘÍPADĚ POUŽÍVÁNÍ MAZIV. VŠECHNA
MAZIVA POUŽÍVANÁ PŘI VÝROBĚ, ZPRACOVÁNÍ
A BALENÍ JÍDEL ČI NÁPOJŮ PODLÉHAJÍ
NEJPŘÍSNĚJŠÍM PRAVIDLŮM.
Adriana Weberová

P

otravinářská maziva musí splňovat velmi přísné podmínky
řízení kvality tak, aby se předešlo kontaminaci potravin,
a to v souladu s HACCP – analýzou rizik a kritických kontrolních bodů ve výrobním procesu. Maziva by měla být ověřena a schválena výrobci potravinářských strojů a zařízení, ať
již jde o oleje do hydraulických systémů, převodovek či kompresorů nebo o maziva na ložiska, řetězy a další aplikace.

Maziva s certifikáty košer a halal
Například všechna potravinářská maziva od společnosti
FUCHS OIL jsou registrována u NSF International v souladu
s příslušnými kategoriemi. Výrobní závod FUCHS LUBRITECH
v německém Kaiserslauternu, stejně jako potravinářská maziva značek CASSIDA a FM v něm produkovaná, jsou certifikována podle mezinárodní normy ISO 21469. Tato norma
stanovuje hygienické požadavky na složení, výrobu a používání maziv, která mohou přijít do náhodného kontaktu
s potravinářskými výrobky. Produkty mají také certifikáty košer
a halal, čímž splňují přísné požadavky jak židovských, tak
muslimských zákonů a pravidel. Někteří výrobci a dodavatelé
potravinářských maziv poskytují svým zákazníkům rozbory použitých maziv, ale také návrhy plánů údržeb a mazání, podporu při výměně maziv, aktivní podporu praktických zkoušek
a dokumentaci všech přijatých opatření. „Kromě poradenství
pořádáme pro zákazníky i semináře a školení,“ doplňuje Jan
Cholenský, ředitel společnosti FUCHS OIL Corporation (CZ).

Plastická maziva pro běžné
i těžké provozní podmínky
Potravinářská maziva mohou mít podle příslušné aplikace recepturu na základě plně syntetického oleje (PAO) nebo na
bázi bílého oleje. Podle aplikace je lze členit například na
přilnavé oleje na mazání řetězů, kompresorové oleje, teplonosné oleje, převodové oleje, hydraulické oleje, údržbové
a vývěvové oleje. Plastická maziva mohou být jak pro běžná
zatížení, tak také například do těžkých provozních podmínek,
jakými mohou být extrémně vysoké nebo naopak nízké teploty,
vysoké tlaky v ložiskách apod. Zvláštní skupinou jsou produkty
pro přímý kontakt s potravinami.
Pro mazání řetězů a zařízení na výrobu obalů potravin v potravinářském průmyslu se jako ochrana proti opotřebení nebo korozi používají syntetické oleje. Na trhu jsou oleje vhodné pro
teploty dosahující až 300 °C, ale také pro provozní podmínky
hluboko pod bodem mrazu. Pro náhodný či přímý kontakt
s potravinami slouží plně syntetické oleje s nízkou odpařivostí, které snášejí široký rozsah teplot a mají dobrou tepelnou
a oxidační stabilitu, čímž minimalizují degradaci a prodlužují
životnost stroje. „Používají se například jako tvářecí olej při výrobě dvou- a třídílných plechovek pro potraviny a nápoje nebo
v uzavřených okruzích a beztlakových teplosměnných systémech s teplotou olejové náplně mezi −30 °C a +280 °C,
kde může dojít k přímému kontaktu s potravinami,“ uvádí
Pavel Brož, technik společnosti FUCHS OIL.
Pro kohouty, průtokoměry a spojovací součásti používané pro
vedení vody, piva a dalších nápojů se doporučuje používat
plastické mazivo na bázi silikonového oleje, speciálně vyvinuté pro mazání a dotěsnění kohoutů a ventilů s těsnicími prvky
z materiálů EPDM.
Klikněte pro více informací
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Využití chytrých obalů
při výrobě aut
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ TÝM POD VEDENÍM OSTRAVSKÉ SPOLEČNOSTI GABEN VYVÍJÍ
NOVÉ ŘEŠENÍ PRO LOGISTICKÉ ŘETĚZCE V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU. VÝZKUMNÍCI TESTUJÍ
TECHNOLOGIE ZALOŽENÉ NA VYUŽITÍ RADIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKACE (RFID).
Adriana Weberová ve spolupráci s firmou GABEN

Ř

ešení projektu bylo iniciováno korejskými firmami z automobilového průmyslu, jichž jsou na severu Moravy
a Slovenska více než dvě stovky. Na projektu spolupracují dvě desítky firem a univerzit z Česka, Slovenska a Koreje.
„Námi navrhované řešení počítá s produkcí univerzálního
a snadno přizpůsobitelného systému, který pomocí RFID technologie propojí informační systémy všech firem v logistickém
řetězci. Díky automatické identifikaci vidí finální montážní
závod do kuchyně jednotlivým subdodavatelům, a je tak sám
schopen plánovat a upravovat výrobní dávky. Vytvořením
a zavedením navrhovaného systému přispějeme ke snížení ná‑

FINÁLNÍ MONTÁŽNÍ
ZÁVOD VIDÍ DO
KUCHYNĚ JEDNOTLIVÝM
SUBDODAVATELŮM.
kladů spojených s logistickými procesy a k minimalizování
skladových zásob,“ říká za společnost GABEN Jakub Unucka,
hlavní řešitel výzkumného týmu.
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Dvouleté testy ukázaly
na nezaměnitelnou úlohu obalů
RFID technologie umožňující automatickou identifikaci vede
ke zvýšení efektivity výrobních i logistických procesů. Aplikace
jsou založeny na označení výrobku/komponenty identifikátorem (RFID tagem), čtení uložené informace v libovolném
místě výrobního procesu, zpracování a filtraci informace
a následné distribuci do vyšší vrstvy informačního systému.
Dvouleté testy ukázaly na nezaměnitelnou úlohu obalů, protože značení jednotlivých dílů je v mnoha případech technicky
i finančně nemožné.
Tagy chrání proti plagiátorství
Kdysi se vyráběly součástky na sklad.
Komunikace mezi výrobcem, obchodem
a zákazníkem stejně jako mezi subdodavatelskými firmami probíhala písemně nebo ústně,
objednávkový, logistický i informační systém
byl zatížen chybovostí a časovou náročností.
„V budoucnu by se měly tagem označovat
kromě obalů i jednotlivé dražší náhradní díly;
tím mohou být chráněny např. proti plagiátorství. Součástky budou také lépe dohledatelné.
Nutno dodat, že dnes už firmy jednotlivé autodíly nevyrábí do skladu, ale na konkrétní
přání zákazníka rovnou k odběru (just in time),“ dodává Jakub
Unucka. Použití RFID technologie celý logistický proces značně
zjednoduší.
Využití RFID technologií v praxi je velmi široké. Kromě automobilového průmyslu je lze využít i v provozu dopravních společností, výrobních firem, armádní logistiky či zdravotnických
zařízení nebo při recyklaci. Možnosti využití identifikátorů založených na rádiové frekvenci jsou mnohem rozsáhlejší. Záleží
na požadavcích praxe a šikovnosti vědců, jakým způsobem
budou nové technologie aplikovat. 
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MSV 2015

Nový stánek, nové kontakty,
technologické novinky

INK-JET TISKÁRNA
A

NOVINKA

MI 9450 c

Nová koncepce stánku firmy ONDRÁŠEK INK-JET
SYSTEM spol. s.r.o. upoutala na MSV na první pohled. Otevřenost, vzdušnost, barevné kombinace a okamžitý přístup k vystaveným technologiím přilákaly více
než 150 zájemců z řad nejen strojírenských odvětví.
Naši obchodní zástupci řešili mnoho technických dotazů
a na míru připravovali speciální řešení.

TISKÁRNA MI 9450EC – NOVINKA
PRO KABELOVÝ PRŮMYSL
 Zástupci kabelového průmyslu, např. pražská firma Prakab
nebo Draka Kabely, ocenili novinku v oblasti značení
CIJ tiskárny MI 9450Ec, která pracuje při rychlostech převyšujících 36 km/hod. (600 m/min.), disponuje speciálním
softwarem pro extruzi, a je tak přímo určena zákazníkům
v kabelovém průmyslu. Do skupiny integrátorů značicí technologie patří i další z návštěvníků stánku: Appec Group,
Viking Mašek nebo Technology. Expozici navštívily i firmy
potravinářského nebo farmaceutického průmyslu.

VYSOCE KONTRASTNÍ INKOUSTY
DÁLE NABÍZÍME…

NÁPOJOVÝ PRŮMYSL
A TISKÁRNA MI 9450SC
 Novinka optimalizuje celkové provozní náklady o 30 %, je
kombinací vysoce moderní technologie a zkušeností, které
zaručí bezchybné označení produktů. Kontrastní inkoust
s vysokou kvalitou potisku je ideální na tmavé sklo včetně
vratných lahví. Chybám zabraňuje SMART řízení spotřebního materiálu s automatickým nastavením. Efektivní údržbu
umožňuje hygienické celonerezové provedení tiskárny bez
retenčních zón.
Interaktivní projekt PACKAGING LIVE opět s naší účastí

termotransferové
tiskárny

CO2 laserové tiskárny

aplikátory
etiket

Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. je tradičně jedním z hlavních partnerů projektu Packaging Live na
MSV 2015 a v reálném provozu se postarala o veškeré tisky
obalů jak primárního, tak sekundárního balení.
Děkujeme všem našim partnerům i budoucím zákazníkům
a těšíme se na další ročník Mezinárodního strojírenského
veletrhu. Na brněnském výstavišti se však uvidíme mnohem
dříve, a to na únorovém veletrhu EMBAX 2016. Přivítáme
vás opět na našem stánku a naše značicí technologie najdete také na balicí lince, která bude tentokrát balit pečivo.
Vše najdete v pavilonu G1.

tiskárnyy
velkých
h
znaků
ů

Oceněný exponát
ZLATÁ SALIMA 2014

…a další

ONDRÁŠEK INK- JET SYSTEM
výhradní distributor Markem-Imaje
komplexní značicí technologie pro výrobní a balicí linky
Nad Přehradou 2296, 738 02 Frýdek-Místek, tel.: +420 558 639 611

www.ondrasek.cz

LOGISTIKA

Z hlediska přepravního řetězce má nejnižší nároky
na ochranu kamionová přeprava. Vyšší nároky má
zámořská přeprava, při níž se nevyhneme překládce. Navíc musíme více myslet na antikorozní
ochranu. Letecká přeprava je zase limitována omezeným nákladovým prostorem letadla. 

Když standardně
dostupné obaly nestačí
ZÁKLADNÍ FUNKCE OBALŮ NA ZAKÁZKU JSOU STEJNÉ JAKO V PŘÍPADĚ
STANDARDNÍCH TYPŮ: VYTVOŘENÍ MANIPULAČNÍ JEDNOTKY, MOŽNOST FIXACE UVNITŘ
OBALU A V DOPRAVNÍM PROSTŘEDKU, OCHRANA PROTI VLIVŮM PŘEPRAVY A PROSTŘEDÍ
A V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH I MOŽNOST DLOUHODOBÉHO VENKOVNÍHO SKLADOVÁNÍ. I ZDE
SE KLADE DŮRAZ NA ÚSPORU PŘI PROCESU BALENÍ A SNADNOU MANIPULACI S OBALEM.
Adriana Weberová

E

xportní obaly na zakázku přicházejí na řadu například
tam, kde standardně dostupné obaly nestačí z hlediska
materiálu (lepenková krabice nesplňuje tuhost nebo odolnost vůči klimatickým vlivům atp.), půdorysný rozměr neodpovídá rozměru standardních palet či jde o zboží s vyšší
hmotností a velikostí. Na druhé straně i obaly na zakázku jsou
navrhovány tak, aby se místo v obalu, na paletě i v dopravním
prostředku maximálně využilo. I se speciálním obalem musí být
nějak manipulováno, například na paletě, a vždy je ekonomičtější využívat standardní palety než vyvíjet paletu speciální.
Zvýšený důraz se klade na přesnost
Velmi mnoho produktů, především těch citlivějších, ani nejde
do standardizovaného obalu zabalit, aniž by došlo k riziku
poškození. Zapomínat bychom neměli na snahu odlišit se od
konkurence – ať už v grafickém nebo v konstrukčním provedení. U obalů na zakázku se klade zvýšený důraz na přesnost zpracování.
Z pohledu použitého materiálu jsou rozšířené dřevěné obaly.
Spojeny mohou být pomocí hřebíků, vrutů, případně ocelovým rámem. Opakované použití umožňují dřevěné stavebnice beden bez použití hřebíků či vrutů, například systémy
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FASTFIX a Boxy Foldy Pac, které nabízí společnost První obalová. Své uplatnění mají v exportním balení na zakázku
i obaly z vícevrstvé vlnité lepenky. Více o produktech na
www.packagingherald.cz.
Klikněte pro více informací
FASTFIX

Boxy Foldy Pac

Klikněte pro zhlédnutí videa
FASTFIX
Univerzální boxy
Foldy Pac lze
kompletovat bez
použití hřebíků
nejen z pohledu
šetření, ale
i funkčnosti.

Dříve, než se pustíme do výroby obalu na zakázku, je nutné
získat maximum informací o baleném produktu, o způsobu
přepravy a manipulace se zbožím, a v neposlední řadě
i o typu skladování.

LOGISTIKA

Na zakázky se
vyhlašují výběrová řízení
Při získávání zakázek se běžně vyhlašují tendry. „Problém je,
že není jasné vstupní zadání a v nabídkách nejsou porovnávána stejná řešení. Nevhodnou metodou u výrobků na míru
jsou e-tendery. Navíc se firmy mnohdy zdráhají zveřejnit vítěze. Jak se mám zlepšit, když nevím, proč jsem prohrál?“ ptá
se Jiří Tyl, ředitel společnosti První obalová.
Když už dodavatel zakázku získá, měl by mít na paměti
pár doporučení: Je třeba stanovit jasný harmonogram balení
a upozornit na něj zástupce objednavatele. Dále by měl jasně
vymezit hranice dodávky, zda proběhne s nakládkou či bez
nakládky, typ manipulačního prostředku a způsob fixace na
dopravní jednotce.
„Dodavatel se musí na vše zeptat a nečekat, co mu objednatel, který není odborník na obaly, řekne,“ podotýká Jiří Tyl.
Jiným doporučení je stanovit jednu kontaktní osobu. Chybět
by nemělo vyhodnocení přínosů po realizaci, které má obsahovat: celkové náklady versus nabídka, doba trvání versus
nabídka, provedení konstrukce obalu i rychlost komunikace
při nejasnostech.

Fólie obsahující inhibitory koroze
Klikněte pro více informací
Fólie MilCorr je odolná proti klimatickým vlivům a UV záření. Díky obsaženým inhibitorům koroze odpadá při balení
do fólie MilCorr nutnost komplikovaného odsávání vzduchu
a aplikace vysoušedel, jak je tomu v případě balení do bariérových hliníkových fólií. Navíc aplikace fólie je poměrně
jednoduchá a časově nenáročná. Smršťování fólie se provádí pomocí horkovzdušné pistole. Při případném poškození
je snadno opravitelná – přes vzniklý otvor se opět pomocí
horkovzdušné pistole přivaří a následně smrští potřebný kus
fólie nebo se použije speciální opravná páska. „Balení do
smrštitelné fólie MilCorr má řadu výhod, mezi něž patří úspora
nákladů, rychlost zabalení a rozbalení, dokonalá ochrana
produktu, vysoká variabilita apod. Použitím fólie MilCorr
uspoříte peníze nejen při balení, ale i při dopravě, protože
na rozdíl od dřevěné bedny se nezvětšují rozměry výrobku.
A to je u přeprav velkých výrobků hodně podstatné,“ podotýká
Luboš Dejmek, obalový specialista ze společnosti TART, která
balení do fólií MilCorr provádí. „Kvůli těmto výhodám využívají balení do fólie MilCorr také armády po celém světě,“ dodává Luboš Dejmek. 

PI

Vše, co potřebujete pro Vaše skladování
Policové regály

Vysokozdvižné vozíky

Konzolové regály

Retraky

Drive-in regály

Vychystávací vozíky

Spádové regály

Nízkozdvižné vozíky

Mobilní regály

Systémové vozíky

Flow rail regály

Tahače

Robotické vozíky
Shuttle systémy
Vertikální karuselové
systémy
Dopravníkové systémy
Automaticky vedené vozíky
RFID

Regálové systémy

Manipulační technika

Automatizace

Stohovatelné koše

Úložné systémy

Koše na uložení pneu

Uložení baterií,
nabíjecí prostory

Gitterboxy
Atypické palety
Mars bedny

Skladování kapalin a olejů
Ochranné prvky

Plastové bedny

Prevence vzniku škod
a zranění

Skladové systémy

Skladové příslušenství

Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygrafická 622/2, 108 00 Praha 10, tel.: 271 078 114, linde@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz
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12hodinové testování vozíků v minus
15 stupních Celsia a mnohé další
Společnost LINDE MATERIAL HANDLING (Linde MH)
uspořádala v září v německém Aschaffenburgu
mezinárodní soutěž řidičů vysokozdvižných vozíků –
Stapler Cup 2015. Kromě sledování mezinárodního
šampionátu, na kterém čeští reprezentanti obsadili
páté místo, měli zástupci médií příležitost vidět
Vývojové centrum Linde MH.
Adriana Weberová

V

e vývojovém centru se provádějí opakované testy nárazů, testy na stabilitu a mnohé další zkoušky. „Novináři
měli možnost se dostat na místa, kam se za svůj život
nedostane ani většina našich zaměstnanců – tedy do vývojového centra Linde MH,“ upozorňuje Martin Petřík, vedoucí
oddělení marketingu společnosti Linde MH ČR.
Nový typ vozíku musí
absolvovat 800 hodin zkoušek
Zástupci tisku se například dozvěděli, že v rámci vývojového
procesu každý nový typ vozíku Linde absolvuje v dvousměnném
provozu 800 hodin zkoušek, při kterých jsou prověřeny jeho
jízdní vlastnosti. Zkušební cyklus odpovídá zatížení vozíku
při náročném použití u zákazníka včetně jízdy po rampách,
přes prahy na podlaze, zdvihání a spouštění vidlic vozíku
s nákladem i bez něj a v různých výškách. Prověřeno je i naklánění stožáru. Vozík je zatěžován a hodnocen – dvakrát ve
fázi vývoje a jednou jako poslední instance schvalování před
předáním k sériové výrobě.
Vozíky musí obstát v mrazech i tropech
Představeny byly také zátěžové testy v chladicí komoře, při
nichž stojí testovaný vozík alespoň 12 hodin v prostředí
s teplotou minus 15 stupňů Celsia. Poté, co je zcela prochlazený, se otestuje studený start. Kromě toho se prověřuje
schopnost studeného startu i ve velké nadmořské výšce pohybující se kolem 2500 metrů. V řidším vzduchu se snižuje
výkon spalovacích motorů. A i přes toto další omezení musí
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být vozíky Linde v extrémních podmínkách provozuschopné.
To platí i pro opačné provozní teploty pohybující se kolem
45 stupňů Celsia.
Linde dbá o bezpečnost
Výrobce manipulační techniky se minimálně stejně jako na
výkon a životnost vozíků i v těch nejobtížnějších pracovních
podmínkách soustřeďuje na bezpečnost. Linde MH dokonce
definovalo v rámci předepsaných bezpečnostních zkoušek
vlastní požadavky a normy, které jsou ještě přísnější než
normy zákonné. Jedná se například o testování stability vozíků
s protizávažím. „Vozíky Linde jsou již dlouhá desítiletí zárukou
bezpečnosti, robustnosti a výkonnosti, a není proto divu, že
často bývají nasazovány v extrémních podmínkách,“ zdůrazňuje Hans-Joachim Wenzel, director product development testing, Linde Material Handling. „Společně s vývojem pracuje
testovací centrum na tom, aby se uvedené atributy našich vozíků staly standardem pro každou konstrukční řadu a aby se
s každou následující sérií ještě zlepšovaly.“ Další ukázkou byl
test prověřující provozní bezpečnost pomocí 3D technologie.
Technik nyní může pomocí speciálních brýlí testovat z pozice
řidiče kompletní výhled do okolí v okruhu 360°, a tím například zkoumat a zlepšovat nové koncepce sloupu vozíku, které
zaručí řidiči optimální podmínky.
Řidič musí být maximálně chráněn
Klikněte pro více informací
Zkouška odolnosti vozíku vůči pádu těžkého břemena z výšky
na kabinu řidiče pak byla vyvrcholením exkurze. Zkoušku si
nenechala kromě novinářů ujít většina zaměstnanců vývojového centra. 
I VY MŮŽETE NAHLÉDNOUT DO VÝVOJOVÉHO
CENTRA PROSTŘEDNICTVÍM VIDEA ULOŽENÉHO ZDE
Klikněte pro zhlédnutí videa

PR PREZENTACE

Dobrá obchodní
značka se nemění
PRVNÍ OBALOVÁ spol. s.r.o. prošla od roku 2000
několika vlastnickými změnami. Přesto si nový majitel
vždy uvědomil hodnotu a tradici obchodního jména –
zejména v rámci České republiky.
Od svého založení se společnost zaměřuje na systémy balení, což je uvedeno i v ochranné známce. Nejedná se však
o standardní obalařinu, jak si ji většina lidí při vyslovení slova
obal představí. Společnost se zaměřila na speciální obaly pro
exportní a zámořské balení, které je prioritně spojeno s dřevěnými obaly, to znamená bednami. Vývoj tohoto segmentu
obalů následně přinášel implementace nových materiálů na
bázi plastů – EPE pěny, polyesterové pásky, hliníkové a antikorozní fólie, což bylo impulzem pro rozšíření palety nabízených produktů a služeb. Tři základní výrobní směry
obchodního zaměření společnosti:
1

2

3

SPECIÁLNĚ
NAVRŽENÉ
VRATNÉ PLASTOVÉ
OBALY

UNIVERZÁLNÍ
JEDNOCESTNÉ
PLASTOVÉ OBALY

EXPORTNÍ
BALENÍ

www.prvni–obalova.cz
Výrobní sídlo společnosti je v Praze, brněnská pobočka se specializuje na exportní balení a prodej výrobků v regionu. Jako
člen skupiny Jiffy Packaging využívá společnost plnou materiální podporu všech evropských poboček skupiny a 90 % používaných plastových materiálů pochází právě ze skupiny Jiffy
Packaging, která má v Evropě čtyři výrobní pobočky.

Doplňkovou službou je výhradní prodej obalových materiálů mateřské firmy Jiffy Packaging
a spolupráce s vybranými dlouholetými partnery jak na straně
zákazníků, tak dodavatelů.
„Kromě univerzálních obalů mají všechny naše
výrobky charakter customized solution, takže jsou
navrženy jako unikátní obal přesně podle přání zákazníka. Proto
disponujeme vlastním oddělením konstrukce obalů. Vyrábíme
a zpracováváme i bublinkovou fólii i přesto, že tento produkt
nemá charakter customized solution. Bohužel její obchodní
potenciál ztrácí svou hodnotu. Pro nás má hlavní význam možnost speciálních laminací, které ne každý technicky zvládne,“
popisuje činnost společnosti jednatel Ing. Jiří Tyl.

„Po několika letech útlumu jsou letošní předběžné výsledky
v porovnání s loňskými opět povzbudivé a ukazují zvýšený
objem produkce a obratu. Naším cílem není neustálý růst,
nepředstavuje pro naši společnost hlavní mantru úspěšnosti.
Chceme se kontinuálně rozvíjet a budovat zázemí společnosti tak, aby nebyla ovlivněna budoucími výkyvy tržní poptávky,“ dodává Ing. Jiří Tyl.
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Kdy tisknout digitálně a kdy
flexotiskem?
Ve dnech 21.–22. října se v hotelu Kraví Hora
v Bořeticích uskutečnila tradiční podzimní specializovaná
KONFERENCE FLEXOTISKOVÉ ASOCIACE CFTA,
odborné skupiny Společnosti tisku. Stovka účastníků
byla seznámena s kompletní problematikou digitálního
tisku a jeho přímým srovnáním s flexotiskem. Získali tak
představu, která tisková technologie je pro jejich skladbu
zakázek ideální.
Adriana Weberová

o vhodnosti digitálního tisku pro krátké zakázky. Například
známý projekt digitálního potisku x stovek milionů etiket pro
Coca-Colu. Dalším parametrem je materiál. Digitální tiskové
stroje není třeba zabarvovat, čímž dochází k úspoře. „Příprava
digitálních strojů je jednodušší a má méně technologických
kroků, které se nedají obejít a které se obtížně standardizují,“
připomněl Martin Bělík. Také například z hlediska kratších
dodacích termínů a možnosti změny designu jde o výhodnější řešení.

V

Flexotisk potřebuje pro
přípravu dat schopné operátory
Druhý blok přednášek přinesl především technické informace o přípravě dat, tisku a dokončovacích možnostech
v digitálním tisku a flexotisku. O přípravě tiskových dat hovo‑

úvodu Martin Bělík ze společnosti DataLine Technology
upozornil, že technologie flexotisku a digitálního tisku
se doplňují. „Nesešli jsme se zde proto, abychom říkali, že flexotisk je naprosto mrtev a nahradí ho digitální tisk.
Všechny úspěšné firmy v České republice a na Slovensku mají
jak analogové, tak digitální stroje.“
Trh výroby etiket v Evropě roste
O vývoji podílu tiskových technologií s ohledem na flexotisk hovořil odborný publicista z vydavatelství Svět tisku Ivan
Doležal. Zaznělo například, že trh výroby etiket v Evropě
roste. Největší boom však zažívá Indie, což potvrzuje vysoká
účast indických firem na letošním veletrhu Label Expo.
Martin Bělík se ve své prezentaci pustil do porovnání flexotisku
a digitálního tisku z hlediska fixních a variabilních nákladů.
„Důležité je, aby zakázka náklady pokryla a vygenerovala
zisky.“ Poté vyjmenoval faktory ovlivňující výběr tiskové technologie. Rozdělil je do tří kategorií na: ekonomické, technologické a obchodně-marketingové faktory. Podle těchto
parametrů by se měl realizátor zakázky rozhodnout, proč tisknout digitálně. Většinou odpověď zní: protože jde o krátkou
zakázku. Ve skutečnosti to není tak jednoduché a při volbě
technologie rozhoduje více parametrů, které se navíc prolínají. Obecně se ví, že digitální tisk je vhodný pro variabilní
data a personifikace, což v některých případech bourá mýty
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Keith Montgomery: „Dříve se
mě všichni ptali, co se děje
v digitálním tisku, a nyní se mě
spíše ptají, co se stalo
s konvenčním tiskem.“

Martin Bělík: „Všechny
úspěšné firmy v České
republice a na Slovensku
mají jak analogové, tak
digitální stroje.“

řila Jana Blažičková ze společnosti ESKO. „Flexotisk potřebuje na rozdíl od digitálního tisku, který je z hlediska přípravy
jednodušší, pro přípravu dat opravdu schopné operátory,“
uvedla. Flexotiskem lze za týden zpracovat přibližně 60 zakázek. V případě digitální technologie jde o mnohonásobně
vyšší počet, odhadem až 600 zakázek týdně.
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Co se stalo s konvenčním tiskem?
Na porovnání konstrukce flexotiskových a digitálních strojů se
zaměřil Pawel Lul ze společnosti HP Indigo Izrael. I on zmínil
flexibilitu jako jeden z největších benefitů digitálního tisku
a kampaň značky Coca-Cola, v jejímž rámci bylo na strojích HP Indigo Digital vyrobeno ve 32 zemích 800 milionů
personalizovaných etiket. Keith Montgomery ze společnosti
AB Graphic International hovořil o dokončovacích strojích
v digitálním tisku. „Jsem u digitálního tisku od samého začátku a dříve se mě všichni ptali, co se děje v digitálním tisku,
a nyní se mě spíše ptají, co se stalo s konvenčním tiskem.
A kdo byl na Label Expo, to pochopí. Většina výrobců tiskových zařízení se zaměřuje právě na digitální stroje.“ Poté představil například dokončovací stroje na skládačky z lepenky.
„Zaměřujeme se na to, aby se veškeré dokončování dělo
v jednom kroku.“
Ukázka digitálního tisku v praxi
Třetí blok byl zaměřen na seznámení se s prostředím internetu
pro příjem objednávek a zisk nových zákazníků. Digitální tisk
v praxi představily společnosti OTK GROUP a Solpap. Tomáš
Latinák z OTK GROUP uvedl příklady aplikací, pro které jsou
vhodné digitální technologie. Jde například o testovací série
u nových produktů a menší série pro reklamní účely. Společnost
Solpap představila projekt DIGI PACK, který nabízí například
možnosti personifikace a z hlediska logistiky minimální skladovací nároky.
Martin Jamrich: „Zákazníci chtějí obaly ihned, trvají na nízkých
nákladech a minimálních skladových zásobách.“

Závěrečný blok byl ve znamení potisku vlnité lepenky. Martin
Jamrich za společnost Xanté USA připomněl, že zákazníci
chtějí obaly ihned, trvají na nízkých nákladech a minimálních
skladových zásobách. A právě rychlý potisk nabízejí digitální
tiskárny. „Jen několik málo výrobců má tiskové hlavy na celou
šířku tisku, ačkoliv jsou nejspolehlivějším řešením z pohledu
možného poškození a výkonu.“
Celá konference byla již tradičně zakončena společenským
večerem ve vinném sklípku za doprovodu cimbálovky. 
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Místo příznaků je třeba
léčit hlavní příčiny
SPOLEČNOST MONDELEZ IRELAND, VÝROBCE ČOKOLÁDY CADBURY, CHTĚLA
ZVÝŠIT PROVOZNÍ ÚČINNOST AUTOMATICKÉ BALICÍ LINKY VYRÁBĚJÍCÍ CEREÁLNÍ
TYČINKY CADBURY FLAKE. PODAŘILO SE JÍ TO PO IMPLEMENTACI KONCEPCE CELKOVÉ
VÝROBNÍ ÚČINNOSTI (CVÚ) OD SPOLEČNOSTI BOSCH PACKAGING SERVICES.
Adriana Weberová

S

polečnost Mondelez Ireland je přední výrobce čokolády, sušenek, žvýkaček, cukrovinek, kávy a rozpustných nápojů na trhu. Vlastní celosvětové značky
potravinářských výrobků a pochutin vyráběných již neexistující
společností Kraft Foods v důsledku převzetí jejích severoamerických potravinářských aktivit, k němuž došlo v říjnu 2012.
Toto rozsáhlé portfolio zahrnuje některé ze světově nejpopulárnějších značek, jako je například Cadbury, Côte d’Or,
Milka, Toblerone, Jacobs coffee, Trident a Halls. Čokoláda
Cadbury je jedna z nejlépe prodávaných značek společnosti
Mondelez. Vyrábí se na dublinském předměstí Coolock, kde
produkuje několik klíčových značek včetně oblíbené cereální
tyčinky Cadbury Flake.
Výkonnost všech strojů
nebyla konzistentní
Výrobní závod má velmi napjatý provozní plán a je závislý
na hladkém průběhu procesů a zajištění plynulosti výroby.
V roce 2010 nedosahovala výrobní linka cereálních tyčinek
Cadbury Flake požadovaného výkonu, přičemž právě vysoká
výkonnost je v silně konkurenčním prostředí klíčem k úspěchu.
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„V té době nebyla výkonnost všech strojů konzistentní,“ vysvětluje David Lindsay, výrobní ředitel závodu v Coolock. Sami
jsme se snažili zdokonalit výrobní proces, ale produktivita
stále nesplňovala naše očekávání. Tehdy jsme se rozhodli uzavřít partnerství s týmem společnosti Bosch a problém vyřešit.“
Společnost Bosch Packaging Services byla vybrána proto,
že výrobní linka pro výrobu cereálních tyčinek Cadbury Flake
byla navržena právě společností Bosch.
Výrobce čokolády měl v úmyslu definovat plán trvalého zdokonalování. Pozval nejvyšší vedení společnosti Bosch a kolegy
z oddělení zákaznických služeb sídlící ve středisku společnosti v Derby ve Spojeném království na schůzku s vedením
výrobního závodu Coolock, kde byla projednána možná řešení vedoucí ke zvýšení výkonnosti strojů. Společnost Bosch
se rozhodla vzít s sebou na schůzku odborníky na koncepci
celkové výrobní účinnosti. „Naši odborníci představili přístup
společnosti ke koncepci celkové výrobní účinnosti a vysvětlili,
jak by ji bylo možno využít k vyřešení problému balicí linky
cereálních tyčinek Cadbury Flake,“ říká Martin Orgill, ředitel
obchodních služeb společnosti Bosch Packaging Services.
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David Lindsay ze společnosti Mondelez Ireland dodává:
„Protože projekt vyžadoval řešení v průběhu určitého časového intervalu, bylo otevřené partnerství se společností Bosch,
založené na vzájemné důvěře, pro nás velmi důležité. V zásadě jsme znali princip celkové výrobní účinnosti, ale chtěli
jsme se dozvědět více.“
Celková výrobní účinnost –
vliv dostupnosti, výkonnosti a jakost
Výpočty celkové výrobní účinnosti (CVÚ) zohledňují tři z většiny možných důvodů výrobních ztrát: dostupnost, výkonnost
a jakost. Tyto faktory jsou vyjádřeny v procentech jako komparativní hodnoty a jsou základem projektu zdokonalení na
bázi CVÚ, který zpracovává firma Bosch. Dostupnost se týká
strojního vybavení a pracovníků, kteří jsou potřební k realizaci výroby podle plánu. Její hodnocení se počítá na základě srovnání plánované a skutečné provozní doby strojů.
Chceme-li určit výkonnost strojů, srovnáme skutečnou provozní
dobu s provozní dobou, která je teoreticky potřebná k dosa-

Stanovení možných příčin
V průběhu fáze plánování a příprav určily obě strany, které
stroje by měly být posouzeny jako první. Zvolily průběžné
balicí stroje pro prvotní balení a horní zakladače, které způsobovaly nejvíce problémů vedoucích k přerušení provozu
a zpoždění. Posouzení vyžaduje srovnávací měření před zásahem a po něm. Tým oddělení služeb zákazníků dorazil na
místo, aby nastavil sběr dat potřebných pro CVÚ. Provedl
důkladný průzkum situace v průběhu výroby. V následujících
23 dnech monitoroval tým vybrané stroje, sbíral data o výrobě ze tří klíčových oblastí dostupnosti, výkonnosti a jakosti
a tyto údaje statisticky vyhodnocoval. Výsledky odhalily, že
důvodem většiny ztrát v rámci CVÚ byl faktor dostupnosti.
Vyhodnocení údajů o výrobě bylo první indikací možných
příčin a ukázalo frekvenci oznámení odstávek strojů, které
jsou odpovědné za ztrátu dostupnosti. Cílem projektu CVÚ
bylo zjistit hlavní příčiny těchto oznámení a minimalizovat je
pomocí na míru vyvinutých opatření.
Společnosti Mondelez Ireland a Bosch se dohodly, že sestaví specializovaný projektový
tým, který se bude systematicky zabývat kroky
vedoucími ke zlepšení CVÚ. Tým se skládal
z odborníků na strojírenství a výrobky ze společnosti Mondelez Ireland a technických odborníků na CVÚ ze společnosti Bosch.

žení plánovaného množství výrobků. Tím zjistíme, zda stroj
běží optimální rychlostí. Faktor kvality specifikuje, kolik výrobků
nesplňuje požadované jakostní normy, a je tedy odmítnuto.
Tyto tři faktory CVÚ jsou měřeny a ukládány měřicím systémem
po dobu cca čtyř týdnů. Jsou zadokumentovány formou tabulky, která zobrazuje, který z ukazatelů má záporný vliv na
CVÚ. Na základě příčin těchto tří faktorů jsou odborníci společnosti Bosch schopni vypracovat individuální řešení. Jejich
cílem je implementace kontinuálního přístupu s cílem dosáhnout udržitelného zdokonalení výrobního zařízení a zvýšení
účinnosti. Tato koncepce se dokonale hodila k řešení problémů s balením, které společnost Mondelez Ireland měla ve
svém závodě.
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K jádru věci
„V průběhu našeho prvního pracovního setkání
týkajícího se CVÚ, které se konalo v srpnu
2011, jsme předložili přehled zjištění plynoucích z naší analýzy strojního zařízení například
ohledně faktoru dostupnosti,“ říká Martin Orgill.
David Lindsay dodává: „Měli jsme společně
jasně stanovené a měřitelné cíle.“ Ty zahrnovaly návrh míst, kam by měly směřovat zdroje
a jak nejlépe sladit technologické znalosti techniků společnosti
Mondelez Ireland a know-how strojařů společnosti Bosch.
Velká pozornost byla věnována vynakládaným nákladům
a společnost Mondelez Ireland mohla následně maximalizovat přínosy plynoucí z technické odbornosti pracovníků
společnosti Bosch ve vztahu k rozpočtu.
V říjnu se společnost Mondelez rozhodla pokračovat v realizaci navržených opatření, která se skládala z provedení podrobné analýzy příčin ve výrobním závodě.
Na druhém pracovním setkání, které se konalo v lednu 2012,
společnost Bosch předložila analýzu hlavních příčin. „Zjištění
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příznaků je jedna věc, ale skutečným cílem je odhalení jejich
příčin,“ shodli se Martin Orgill a David Lindsay.
Analýza poruchového režimu balicí linky odhalila příčiny odstávek strojů a jejich dopady na výrobu. Například situace,
kdy do linky nevstupují žádné výrobky, nebo nevyvážená rychlost linky. Tým pak stanovil opatření ke zlepšení provozu balicí
linky cereálních tyčinek, jako je stanovení nových nastavení
pro různé formáty společně balených výrobků (multipack).

PO NĚKOLIKA MĚSÍCÍCH
TĚSNÉ A INTENZIVNÍ
TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE ZAVEDL
PROJEKTOVÝ TÝM PRACUJÍCÍ
NA AUTOMATICKÉ BALICÍ
LINCE UDRŽITELNĚJŠÍ
A ÚČINNĚJŠÍ VÝROBNÍ
PROCES.

Údaje a know-how
jsou klíčem
Po zavedení definovaných opatření byla
provedena intenzivnější analýza výkonnosti
zařízení s cílem zjistit, zda byly problémy ve
stanovených oblastech odstraněny. Výsledky
takzvané analýzy výstrah byly předloženy
na třetím, a posledním pracovním setkání
CVÚ, které se konalo v červnu 2012.
Vycházely z měření prováděných v průběhu 90 dnů na průběžných balicích strojích a horních zakladačích. Tým zhodnotil
veškerá opatření, která byla doposud provedena, a také jejich výsledky, jež se projevily na zařízení. „Tato poslední schůzka
byla velmi podrobná, pokud jde o oblasti
klíčových strojů, a vycházela z druhů poruch
a jejich frekvence,“ vysvětluje Martin Orgill.
„Vyhodnotili jsme výsledky výkonnosti strojů
s maximální pečlivostí a s cílem zajistit, aby
byly formulovány správné závěry.“

VÝSLEDKY ODHALILY,
ŽE DŮVODEM VĚTŠINY
ZTRÁT V RÁMCI CVÚ BYL
FAKTOR DOSTUPNOSTI.

Projekt CVÚ zaměřený na zdokonalení umožnil společnosti
Mondelez Ireland nejenom analyzovat problémy se strojním
zařízením, ale i stanovit priority. Vedl díky zkrácení doby odstávek také ke zlepšení efektivity strojů a zvýšení konzistentní
úrovně výroby.
Společnost Mondelez Ireland vyrábí na své lince tři druhy balení multipack. Podle posledních statistických údajů potvrzuje
David Lindsay, že „došlo k významnému zvýšení výkonnosti“.
A co je ještě důležitější: společnost Mondelez Ireland byla
schopna takové zdokonalení udržet. 
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Obaly by měly být stejné,
ale mohou být různé
PŘI TISKU OBALŮ JE JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ, ABY OBALY
ODPOVÍDALY POŽADOVANÉ BAREVNOSTI, A BYLY TEDY TOTOŽNÉ BEZ OHLEDU NA
TO, KDE A V JAKÉM NÁKLADU SE BUDOU TISKNOUT. DÁ SE TO V PRAXI ZAJISTIT? A JE
OPRAVDU NUTNÉ, ABY OBALY BYLY VŽDYCKY STEJNÉ?
Martin Bělík

J

e logické, že barva obalu je pro zákazníka jedním ze
základních orientačních bodů. Určité značky používají
kromě svého loga na obalech i dlouhodobě stejné barvy,
a pro zákazníka je tedy jednoduché najít jejich výrobky v regálech mezi ostatním zbožím. Proto se klade při tisku obalů
velký důraz na věrnost barev a výsledné tisky jsou proměřovány a porovnávány s povolenými odchylkami. Jak ale zajistit,
aby tyto odchylky byly skutečně co nejmenší?
První, co vás asi napadne, je odsouhlasení kontraktačního nátisku, s nímž jsou srovnávány hotové tisky. Na to existuje řada
softwarových a hardwarových nástrojů, které dokážou nasimulovat nejrůznější typy tiskových technologií, barev i použitých materiálů. Pokud se bude zakázka dále tisknout ve stejné
tiskárně, na stejném stroji, se stejnými barvami a ideálně se
stejným tiskařem a za stejných klimatických podmínek, tak se
výsledek zřejmě podaří uskutečnit. Sami ale asi cítíte, že podmínky nikdy nebudou stejné. Co se s tím dá dělat?
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Často pro samotný tisk omylem
použita data z předchozí korektury
Jedním ze základních požadavků je, aby se tisk prováděl
z totožných dat, která byla odsouhlasena jako správná. Ač
se to zdá nemožné, skutečně často dochází k situaci, že jsou
pro samotný tisk omylem použita data z předchozí korektury.
Problém nastává především v případě, že tiskárna není vybavena nějakým workflow systémem a komunikace probíhá
především na úrovni e-mailů. Dále je nutné pro zakázku použít příslušné kalibrační křivky, které byly pro tisk vytvořeny.
Asi nemusím dodávat, že je nutné vybrat ty správné, což se
také nemusí vždycky podařit. Stejně ale jako u předešlého problému se tomu dá úspěšně čelit použitím softwarových nástrojů
například od firmy ESKO, která se na tato řešení specializuje.
Důležitým faktorem je dále použitá tisková technologie. Volí
se podle typu obalů, velikosti zakázky a dalších parametrů.
Je nutné si uvědomit, že každá tisková technologie má své
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limity a dosáhnout totožné barevnosti není úplně jednoduché,
a v některých případech to není ani možné. Přitom existují
zakázky, kde dochází ke kombinaci dvou technologií, tedy
například flexotisku u etikety na láhvi a ofsetu u krabice na
lahev. Jste-li tedy nuceni tisknout obaly různými tiskovými technologiemi, je klíčové najít tiskárny, které dokážou v technologických mezích maximálně zajistit obdobný vizuální vjem
různých obalů.
Ale i v případě, že budou obaly tištěny stále stejnou technologií, je nutné si uvědomit, že stále existuje velké množství proměnných a prakticky není skoro nikdy možné zajistit naprosto
shodné výsledky. Výhodu mají v tomto případě technologie digitální, protože zde je proměnných parametrů a vlivů mnohem
méně než u analogových technologií.
Světlostálost nelze
jednoduše zkontrolovat
Co je velmi důležité, je světlostálost
obalů, a tedy nutnost používání barev,
které jsou schopny po požadovanou
dobu svou barevnost zachovat. Navíc
je nutno častokrát počítat s umístěním výrobků do výloh a podobně světelně exponovaných míst. Pokud by světlostálost
byla nedostačující, bude po čase při doplnění regálů novými výrobky docházet
k velmi zjevným barevným odlišnostem.
Problém je, že na rozdíl od správně barevnosti nelze světlostálost jednoduše
zkontrolovat. Proto je ideální neměnit řešení, které se osvědčí.

vhodně zvolených technologií, které daly ucelený vizuální
dojem a nikdo si jejich kombinace rozhodně nevšiml.
Novinkou pro tisk variabilních motivů je řešení HP SmartStream
Designer s volitelným rozšířením HP SmartStream Mosaic,
které nabízí extrémně rychlé řešení pro generování unikátních
designů.
Například americký pivovar Bud Light jej využil pro svou
kampaň, když realizoval výrobu 200 000 plechovek piva
s unikátním designem. Designy jsou generovány náhodně
z několika použitých obrázků, které vytvářejí náhodné uspořádání, a přitom zachovávají celistvost produktové řady. Tímto
způsobem je tedy možné udělat pravý opak toho, co se dosud
v oblasti variabilních dat připravovalo. Tedy obal či etiketa
byly jednotné a měnil se text či obrázek. Nyní naopak jsou
tyto objekty statické a mění se pozadí kolem.

Celý proces udržení barevnosti tisku
není jednoduchý, ale existuje množství
nástrojů, které pomáhají dosažení dobrých výsledků. Důležitá je výrobní kázeň,
zvolení správné tiskové technologie a dodržování pracovních postupů. A to jsou
parametry, které odlišují dobré tiskárny
od těch horších.
Personifikace
urazila velký kus cesty
Někdy ale může být požadavek zcela odlišný – zákazník
chce, aby každý obal byl jiný. Říká se tomu personalizace
a za poslední dva roky urazila velký kus cesty. Typickou
a známou ukázkou jsou kampaně firmy Coca-Cola A pusu
dostane, které využívají proměnných textů na jednotlivých etiketách. Na této kampani bylo zajímavé i to, že probíhala
v mnoha zemích světa a etikety byly tištěny kombinací dvou

Závěr? Ať už mají být všechny obaly stejné nebo každý jiný,
řešení existuje. Pouze je nutné dobře zvolit svého tiskového
dodavatele. 
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Obaly:
TECHNICKÉ A PRÁVNÍ NORMY
ZÁBĚR OBALŮ POKRÝVÁ OPRAVDU ŠIROKOU OBLAST HOSPODÁŘSTVÍ – OD LÉČIV PŘES
POTRAVINY A NÁPOJE POKRAČUJE HRAČKAMI, SPOTŘEBNÍM ZBOŽÍM, KOSMETIKOU,
ELEKTRONIKOU, NÁŘADÍM A NÁSTROJI, TEXTILEM I OBUVÍ, CHEMICKÝMI LÁTKAMI,
SEMENY, OSIVY I KRMIVY, ALE TAKÉ VÝROBNÍMI STROJI, AUTOMOTIVE
AŽ PO JADERNÉ REAKTORY.
Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA

K

aždá ze široké škály oblastí je regulována příslušnými
odvětvovými předpisy, které často upravují i požadavky
na příslušné obaly včetně informací o produktech uváděných na obalech. Navíc v procesu balení je velmi široká paleta používaných technologií v závislosti na řadě faktorů: typ
zboží, typ obalu, výkon, ekonomické možnosti, logistický řetězec, cílová destinace, dostupnost energií a surovin, ale svou
roli může hrát i kulturní prostředí, náboženství a módní trendy.
Právní akty EU
Od 1. května 2004 je Česká republika členem Evropské unie.
Tímto datem se stalo povinností respektovat všechny právní
předpisy vydávané na úrovni Evropské unie, současně také
získala Česká republika právo podílet se na tvorbě všech
právních předpisů EU. Regulace trhu v rámci EU se provádí
prostřednictvím sekundárního práva, které je tvořeno následujícími typy právních předpisů: směrnice, nařízení, rozhodnutí,
usměrnění, doporučení a stanovisko.
SMĚRNICE (DIRECTIVE) – jde o předpis, jenž je závazný
pouze pro státy, kterým je určen. Značný počet směrnic,
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zejména pokud jde o harmonizaci právních předpisů členských
států, je určen všem členským státům EU. Směrnice je závazná
co do výsledku, jehož má být dosaženo, přičemž o formě
a prostředcích transpozice do národních právních řádů rozhodují členské státy. Směrnice tedy nejsou přímo aplikovatelné, ale jejich uplatnění v těchto státech předpokládá vydání
transpozičních aktů (zákonů, prováděcích právních předpisů
k zákonům nebo provedení relevantních administrativních opatření) členskými státy. V závěrečných ustanoveních směrnice se

LEGISLATIVA

uvádí doba, do které jsou členské státy povinny uvést své
národní právní předpisy do souladu se směrnicí. Příkladem
je SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
94/62/ES, o obalech a obalových odpadech, a k ní vytvořený zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, s příslušnými prováděcími předpisy. Dalším příkladem je SMĚRNICE KOMISE
2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
Pojmové rozdíly se musí upravit
NAŘÍZENÍ (REGULATION) – jde o předpis, který má obecnou
povahu a je závazný ve všech svých částech. Jedná se
o přímo použitelný právní předpis, který platí v každém členském státě. K jeho účinnosti není třeba přijímat žádné transpoziční předpisy, žádný projev zákonodárného nebo jiného
orgánu členského státu. Členské státy však musí často po vydání nařízení upravit své národní právní předpisy, aby odstranily pojmové a jiné rozdíly mezi nařízením a doposud
platnými národními právními předpisy. V takovém případě
ale nejde o transpozici tohoto právního předpisu, ale o sladění dvou či více právních předpisů. Pokud není stanoveno
jinak, nabývá nařízení účinnosti 20 dnů po jeho zveřejnění
v Úředním věstníku ES. V národních právních předpisech jsou
ukotveny pouze sankce za neplnění požadavků nařízení.

Jako příklad lze uvést NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY (ES) 1935/2004 ze dne 27. října 2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami,
a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS. Dalším
příkladem je NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011, o mate‑
riálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
ROZHODNUTÍ (DECISION) je předpis, který platí přímo
a v národních právních předpisech jsou ukotveny pouze sankce
za neplnění požadavků rozhodnutí. Vztahuje se na subjekty,
jimž jsou adresována. Mohou jimi být, na rozdíl od směrnice,

kromě členských států i další subjekty, jako například firmy,
korporace či občané. Jako příklad lze uvést ROZHODNUTÍ
KOMISE 97/129/ES, kterým se zavádí identifikační systém
pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 94/62/ES, o obalech a obalových odpadech,
tj. materiálová identifikace obalů.

Usměrnění nemá závaznou povahu
V případě USMĚRNĚNÍ (GUIDANCE) se jedná o předpis, který
nemá závaznou povahu, ale jeho dodržování může usnadnit
podnikání a obchodní výměnu. Příkladem je Guidance concerning the Braille requirements for labelling and the package
leaflet vydaný European Commission, Enterprise and Industry
Directorate-General. V tomto doporučení se důrazně doporučuje používat Marburg Medium pro provedení Braillova
písma na obalech léčiv. (The use of Marburg Medium is highly
recommended.) Akty typu DOPORUČENÍ A STANOVISKO
(RECOMMEDATION, OPINION) nemají závaznou povahu,
ale pouze doporučující charakter. V důsledku však může jít
o získání podkladů k tvorbě pozdějších závazných předpisů.
Příkladem je doporučení komise ze dne 17. března 2010
o monitorování perfluoralkylovaných látek v potravinách.
V souvislosti se vstupem do Evropské unie se změnil i způsob
zpracování českých právních předpisů. Nařízení jako přímo
použitelné předpisy se tedy do právních předpisů již nezapracovávají, v případě potřeby se na relevantní ustanovení
nařízení uvádějí informativní odkazy ve formě poznámek
pod čarou. Naopak směrnice je nutné i nadále plně transponovat do právních předpisů, přičemž ale není nutné dodržovat přesné znění směrnice. Od 1. 5. 2004 jsou všechny
právní akty Evropských společenství publikované v Úředním
věstníku ES (Official Journal EC) překládány do českého jazyka, který se po našem přistoupení stal jedním z úředních
jazyků Evropské unie.
V dalším vydání se budeme věnovat technickým normám
a například obalům po česku. 
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29. MEZINÁRODNÍ
VELETRH OBALÒ
A TISKU

Vydržte ještě čtvrt roku!
.emb
www

axpri

nt.cz

Veletrh obalů a tisku EMBAXPRINT 2016 se blíží.
Za tři měsíce se otevřou brány brněnského výstaviště,
aby přivítaly odborníky a obchodníky na již 29. ročníku
mezinárodního veletrhu obalů a tisku EmbaxPrint.
▼ Ve stejném termínu pořádáme ▼

Chcete být na trhu úspěšnější? Získat nové kontakty? Poohlížíte
se po možnostech exportu? Potřebujete se zorientovat na trhu
s obaly a tiskem? Potom je pro vás mezinárodní veletrh obalů
a tisku EmbaxPrint jedinečný obchodní a marketingový nástroj pro získávání kontaktů a obchodních vazeb, které na internetu nezískáte. Stále platí, že obchody se uzavírají mezi
lidmi, takže vaše rozhodnutí zúčastnit se tohoto veletrhu nebude krokem vedle!

30. mezinárodní
potravináﬁsk˘
veletrh
www.salima.cz

8. mezinárodní veletrh
mlynáﬁství, pekaﬁství
a cukráﬁství
www.bvv.cz/mbk

27. mezinárodní veletrh
zaﬁízení pro obchod, hotely
a veﬁejné stravování
www.bvv.cz/inteco

 Velkoformátové INK JET produkční tiskové stroje, digitální
zušlechťovací a dokončovací zařízení, archové a kontinuální
produkční tiskové stroje, 3D tisk pro průmyslové využití.
 Nové tiskové aplikace, jako je barevný LED a multi LED UV
tisk, parciální UV potiskování pro ofset, flexotiskové technologie, nové potiskové substráty apod.
 Lepenkové a papírové fixační systémy a tělíska, bezpečné
a bezpečnostní obaly, stretch fólie nebo PET granulátové
lahvičky.
Mezinárodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint doplňují potravinářské veletrhy SALIMA/VINEX, MBK a INTECO, které
budou souběžně probíhat od 17. do 20. února
v pavilonech A a V. Spojení potravinářských veletrhů
s veletrhem EmbaxPrint se osvědčilo i v minulých
ročnících; hlavním důvodem je, že vysoké procento
produkce obalového průmyslu směřuje právě do
potravinářství.
Nemáte s veletrhy zkušenost? Obáváte se náročné
přípravy? Nemusíte. K přihlášce na veletrh získáte
jako bonus bezplatné poradenství, jak na něm
uspět a jak se na něj připravit. Ihned po přihlášení vám zašleme přehledný materiál, který obsahuje nejpodstatnější informace o přípravě, průběhu
a vyhodnocení vaší veletržní účasti. V případě potřeby jsme připraveni s vámi problematiku prodiskutovat i osobně.
Veškeré informace o cenách a možnostech

Odborní návštěvníci mohou posuzovat na jednom místě
a v jednom čase nové technologie, materiály i technické parametry, a tak srovnávat a vybírat v předstihu produkty a novinky z nejširší a nejhodnotnější nabídky:
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přihlášení vystavovatelů on-line naleznete na

www.embaxprint.cz.
Veletrhy Brno, a.s.

VZDĚLÁVÁNÍ

Formální a neformální
obalové vzdělávání
KAŽDOU VTEŘINU SE V EVROPĚ ZABALÍ 25 000 PRODUKTŮ. A SAMOZŘEJMĚ KAŽDOU VTEŘINU
JE ZHRUBA STEJNÝ POČET ZABALENÝCH PRODUKTŮ ROZBALEN. OBLAST BALENÍ JE NESMÍRNĚ
ŠIROKÁ – OD JEDNODUCHÝCH ÚKONŮ PRODAVAČŮ U PULTŮ, KTEŘÍ SI ANI NEUVĚDOMUJÍ,
ŽE JSOU SOUČÁSTÍ BALICÍHO PROCESU, AŽ PO VELMI SOFISTIKOVANÉ BALICÍ PROCESY
NA ÚROVNI BALENÍ LÉČIV ČI ČLÁNKŮ JADERNÉHO PALIVA.
Kateřina Kolářová, Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA

Výrobci obalů,
baleného zboží i inspekce
Současná civilizační úroveň požaduje, aby všichni, kteří se
nějakým způsobem účastní balení, měli znalosti a dovednosti
na odpovídající úrovni. Stejně tak by měli mít patřičné obalové vzdělání pracovníci inspekčních orgánů bdící nad dodržováním široké palety předpisů vztahujících se k obalům,
obalovým materiálům i balenému zboží.
Jak se vyhnout slepým uličkám
ve vzdělávání?
Jakým směrem ale kráčí vzdělávání obalových specialistů
a jak se vyhnout slepým uličkám? Na tyto otázky hledal odpovědi první ročník konference 1. EU Conference on the Future

of Business Education in Packaging, který se konal koncem
dubna v areálu univerzity Twente v Enschede.
Blok přednášek uvedl prof. Dr. Filip Dochy a hovořil o významu celoživotního vzdělávání v obalovém průmyslu pro
udržení a vitalitu maloobchodu a průmyslu. Poukázal i na
důležitost neformálního vzdělávání, jakým je sdílení zkušeností starších pracovníků, návštěva veletrhů, účast na konferencích, diskuse během svačin a podobně. Následně se formou
workshopu u kulatých stolů řešily zásadní otázky typu: Jak si
udržet vzdělané pracovní síly, a tím zvýšit svou konkurenceschopnost? Jaké dovednosti a znalosti jsou potřebné pro dané
pozice v rámci organizace? Jak můžeme využít znalostí a zkušeností lidí (čas, geografie, úroveň)?
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VZDĚLÁVÁNÍ

Obalová akademie
Příspěvkem k celoživotnímu obalovému vzdělávání u nás je
projekt OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA nazvaný Obalová
akademie (www.obalovaakademie.cz), zahrnující v roce
2016 akce:
 Obaly pro potraviny a kosmetiku,
Praha 4. února

 NVC Course Programme in Packaging I,
Gouda 24. března
Holandská Gouda je v našich končinách známá především
díky sýru, nicméně má i silnou vazbu na obaly. Sídlí zde nizozemský obalový institut, Nederlands Verpakkingscentrum/
/Netherlands Packaging Centre – NVC. Jednou z jeho hlavních činností je vzdělávání obalových odborníků v rámci jejich profesního růstu.

Akce je pořádána ve spolupráci se SZÚ Praha a NÚVZ
Poprad a je orientována jednak na pracovníky výrobců obalů
odpovědné za kvalitu a na straně druhé na pracovníky potravinářských a kosmetických výrobců odpovědné za nákup
obalových materiálů.

Již několik let úspěšně probíhají dlouhodobé školicí kurzy
v anglickém jazyce, čímž NVC vychází vstříc požadavkům
zejména nadnárodních firem, které používají v rámci korporátní komunikace angličtinu.

 Prohlášení, značení, technická dokumentace,
Praha 16. února

 Speciality obalového designu,
Praha 31. března

Komplex problémů, ve kterém ani po 15 letech platnosti obalových předpisů není příliš jasno. Další zmatky plynou z nových francouzských požadavků na značení recyklovatelnosti.

Seminář určený především obalovým designérům a pracovníkům specializovaných agentur stejně jako brand manažerům
pokračuje v tradici a po loňském odskoku do Brna se vrací do
Prahy. Ukazuje trendy, zajímavosti, ale současně varuje před
stále se opakujícími chybami při tvorbě designu obalů.

 REACH a obalový průmysl,
Praha 1. března
Dopad chemické bruselské legislativy je širší, než se na první
i následný pohled zdá. Je jenom otázka času, kdy z toho začnou těžit inspekční orgány.

 Fixace a výplně
v (přepravním) balení,
Praha 21. dubna
Seminář navazuje na úspěšnou loňskou premiéru v prostorách VOŠ obalové techniky a SŠ
ve Štětí. Vedle pěnových materiálů z PE a PP přinese rozšíření záběru o další fixační materiály
a technologie.
 Obaltrend, Mikulov
28. a 29. dubna
Konference zaměřená na automatizaci balicích
procesů zahrnující i značení během balení.
Vedle odborných přednášek jsou na programu
i praktické ukázky včetně testování paletových
jednotek fixovaných průtažnou fólií.

 Obalový zákon komplexně,
Praha 8. března

 SpeedCHAIN, Praha,
listopad

Porovnání požadavků na výrobce plynoucí z české a slovenské obalové legislativy s ohledem na environmentální důsledky. Aspekty oběhového hospodářství.

Skvělá premiéra v roce 2015 je dobrým odrazovým
můstkem pro pokračování v trendu sekce věnované obalům
a balicím technologiím.
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EKOLOGIE

ČESKO SE DRŽÍ
NA EVROPSKÉ
ŠPIČCE VE TŘÍDĚNÍ
ODPADŮ
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ SE STALO BĚŽNOU
SOUČÁSTÍ KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA JIŽ PRO
TÉMĚŘ TŘI ČTVRTINY OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY –
SVÉ ODPADY AKTIVNĚ TŘÍDÍ 72 % Z NÁS. DÍKY
TOMU SE ČESKÁ REPUBLIKA V CELOEVROPSKÉM
SROVNÁNÍ POHYBUJE NA PŘEDNÍCH PŘÍČKÁCH.
NADPRŮMĚRNÍ JSME HLAVNĚ VE TŘÍDĚNÍ

Možnost třídit odpady ve své obci
či městě má 99 % občanů
V České republice mají občané aktuálně možnost třídit odpad
do více než 253 000 barevných kontejnerů ve více než 6000
obcích. Možnost třídit odpady ve své obci či městě tak má
10,4 milionu obyvatel, tedy přes 99 % všech občanů ČR.
V průměru musí k barevným kontejnerům ujít 99 metrů – jde
o výrazné zkrácení proti roku 2000, kdy tato vzdálenost činila 250 metrů. O jedno třídicí místo se jich průměrně dělí jen
140. Díky těmto aktivitám se ročně uloží na skládky o bezmála 700 tisíc tun obalového odpadu méně a díky třídění se
nám všem podařilo zachránit 255 km2 přírody, tedy více než
polovinu Krkonošského národního parku.

SEDM Z DESETI PET
LAHVÍ JE VYTŘÍDĚNO
A ZRECYKLOVÁNO

A RECYKLACI PLASTOVÝCH OBALŮ.
Lukáš Grolmus, EKO-KOM

Z

Recyklováno je 70 % produkce obalů
V systému EKO-KOM je ročně zrecyklováno 75 % produkce
obalů od více než 21 000 menších i velkých výrobců ba-

jednodušeně se dá říci, že sedm z deseti PET
lahví je vytříděno a zrecyklováno. V současnosti
v ČR provozovaný dobrovolný systém třídění
a následné recyklace obalových odpadů ve všech parametrech plní přísná kritéria Evropské unie. Efektivitu
tříděného sběru v ČR také jednoznačně potvrdila studie
BIO Intelligence Service, která byla zadána Evropskou
komisí a jež kromě jiného srovnává náklady na třídění
a recyklaci obalů vynakládaných v zemích EU s dosahovanou vysokou mírou recyklace.
Více než 40 kilogramů za rok
Aktuálně každý Čech ročně průměrně vytřídí 40,5 kg
plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Je třeba
připomenout, že v roce 2001 to ale ještě bylo pouhých 13,7 kg na obyvatele za rok. Téměř čtyřnásobného nárůstu objemu vytříděného odpadu se podařilo
dosáhnout především díky neustálému zlepšování podmínek
pro třídění, aktivní spoluprací s obcemi v České republice
a podpůrným vzdělávacím aktivitám, které EKO-KOM realizuje na podporu třídění směrem k veřejnosti a domácnostem.

leného zboží. Jde o mimořádné množství subjektů, když si
uvědomíme, že společnost EKO-KOM v roce 2000 spolupracovala s pouhými 500 výrobci, kteří se na provozu systému podíleli naprosto dobrovolně. Třídění je zkrátka český
fenomén, na který můžeme být všichni náležitě pyšní. 
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OTK GROUP
Kolínský závod byl založen v roce 1879
jako kamenotiskárna, kde byly tištěny nástěnné kalendáře. Nyní tiskárny vlastní
český finanční holding SPGroup a mezi klíčové produkty společnosti patří nápojové
etikety, flexibilní obaly, samolepicí etikety,

OTK SmartPack 2015:
Tištěná elektronika jako varianta
s nižšími výrobními náklady

shrink sleeves a IML etikety. 

První ročník konference OTK SMARTPACK 2015 o flexibilní elektronice pro chytré obaly a textilie si
nenechalo ujít 80 účastníků. Akce se zúčastnili významní klienti z různých segmentů trhu, jako například
SABMiller, Heineken, Kofola, Nestlé a další. Neobyčejný zájem vzbudila živá demonstrace představených senzorů, displejů a dalších zařízení v předsálí, která rozpoutala živé diskuse.
Adriana Weberová

S

polečnost OTK GROUP, první český výrobce tištěné flexibilní elektroniky, představila projekt Flexprint v rámci
odborné konference s tématem Flexibilní elektronika
pro chytré obaly a textilie. Konference proběhla v pondělí
2. listopadu 2015 v konferenčních prostorách Aquapalace
Hotelu Prague.
Cílem OTK SmartPack 2015 bylo předávání zkušeností
a rozšíření povědomí odborné veřejnosti ve zcela nové oblasti
polygrafie. V souvislosti s prezentovanými výsledky výzkumu
a vývoje konsorcia byly představeny možnosti využití nízkonákladové tištěné flexibilní elektroniky u chytrých obalů, chytrých textilií a chytrých bezpečnostních karet. Tato technologie
umožňuje vznik hybridních řešení, která kombinují holografické
a elektronické systémy. „OTK GROUP se tak zmíněnými aktivitami zapojuje do inovativní oblasti polygrafie a pro nové
typy produktů již nyní hledá tržní příležitosti jak v tuzemsku, tak
i v zahraničí,“ říká manažer techniky a vývoje OTK GROUP
Jan Bourek.
Tištěná elektronika se prosazuje
Na konferenci konsorcium prakticky demonstrovalo vyvinuté
technologie, které jednotliví výzkumníci vysvětlovali a diskutovali o nich s účastníky konference. „Produkty tištěné elektroniky se postupně prosazují v různých oborech, zejména ve
sledování přepravy a skladování zboží včetně vyhodnocování
jeho kvality. Zároveň se uplatňují i v úplně jiných oblastech,
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jako je ochrana lidského zdraví, kdy díky nim lze na těle člověka sledovat a vyhodnocovat důležité životní funkce,“ říká
Radek Soukup, výzkumný pracovník Západočeské univerzity
v Plzni, a také projektový manažer Regionálního inovačního
centra elektrotechniky.
Tištěná elektronika je globálně vnímána jako progresivní oblast, kde celosvětově tržby dosahují úrovně miliard dolarů,
které zatím pocházejí převážně z prodeje OLED displejů
a dalších světelných zdrojů.
Klikněte pro více informací

FLEXPRINT
Projekt je realizován v rámci programu Centra kompetence
poskytovatele Technologické agentury ČR. Konsorcium je
vedeno Lubomírem Kubáčem ze společnosti Centrum organické chemie a je složeno jak z výzkumných organizací –
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Pardubice,
ÚMCh AV, tak i z průmyslových subjektů – OTK GROUP,
Inotex, Optaglio. Vývoj a realizace pilotních projektů
budou probíhat ještě následující čtyři roky. 

SpeedCHAIN 2015 V ČÍSLECH
Během konferenční části se v Břevnovském
klášteře sešlo rekordních 653 účastníků
z 12 zemí světa, celkem promluvilo 71
řečníků a na celé akci se aktivně podílelo
108 partnerů a sponzorů. 

Premiéra obalů na
logistické konferenci SpeedCHAIN
Na 10. ročníku logistické konference SPEEDCHAIN, pořádané v Břevnovském klášteře společností
Reliant, měly premiéru hned dvě obalové akce: konferenční sekce Obaly a obalové technologie
a Obalová ceremonie – předání trofejí a certifikátů vítězným exponátům soutěží OBAL ROKU 2015
a DESIGN TOUCH 2015. Spolupořadatelem byl OBALOVÝ INSTITUT SYBA.
Adriana Weberová

B

lok přednášek pod názvem Obaly a obalové technologie byl zaměřen na novinky a inovativní řešení balení
s ohledem na pohyb zboží v logistickém řetězci. Role
moderátora se ujal David Marouš, expert pro přepravní balení společnosti Cordstrap. Demonstrativně se pohyboval také
na segwayi no handle, aby ukázal trendy naší doby: elektropohon a rychlost.

absolutních hodnot VCI v obalovém materiálu. Výzkum se
tedy musel od rozvoje a zlepšování dosavadních metod
přesunout k naprosto novým, udržitelnějším a ekologičtějším
složkám. BioCor je důkazem toho, že tradiční materiály lze
nahradit moderními, zdravotně nezávadnými, a přitom nejen
udržet současnou kvalitu protikorozní ochrany, ale dokonce
ji i zlepšit. Společně s novými technologiemi je tak BioCor

Budoucnost tradičních
VCI materiálů je diskutabilní
Zástupce společnosti MetPro Group Jakub
Hájek zaměřil pozornost posluchačů na
novinky v antikorozní ochraně exportních
balení, jež jsou založeny na vypařovacích inhibitorech koroze. V oblasti VCI se
v poslední době etablovaly dvě základní
skupiny inhibitorů proti korozi, založené
na bázi aminů nebo dusitanů. I přesto,
že jejich obsah je dodržován v rámci
platné legislativy, dochází k častým dotazům s ohledem na zdraví a bezpečnost
při výrobě i následném používání takových VCI. Vzhledem k tomu, že další snižování koncentrací už dramaticky snižuje
efektivnost, je budoucnost tradičních VCI
materiálů diskutabilní.
Společně s tím prochází vývojem také samy obalové materiály, jejichž tloušť ky a gramáže se při zachování mechanických vlastností snižují, což způsobuje další snižování

prvkem moderního VCI balení další generace. Prvkem, který
revolučně otevírá cestu k smysluplnému uplatnění biodegradovatelných fólií v tomto sektoru.
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Chytré aplikace v Supply Chain
Společnost Smurfit Kappa reprezentovali hned dva zástupci,
Jan Kaprhál a Ondřej Holman, kteří postavili svou prezentaci
na chytrých obalových řešeních snižujících náklady. Zvýšení
efektivity jakéhokoliv z procesů v dodavatelském řetězci znamená snížení nákladů jak pro dodavatele, tak pro zákazníka.
Ukázali několik chytrých řešení, která svými benefity pomáhají
uživatelům zabezpečit produkt a zrychlit, zlevnit, zabezpečit
nebo jakkoliv jinak vylepšit dodavatelský řetězec. Leckdy je
možné vytrhnout trn z paty i velmi jednoduchým trikem, který
nestojí téměř nic. Příkladem je bezpečné upevnění oktabínů
na ložné ploše vozidla.

přednostmi. První předností je zvýšená přilnavost lepicí vrstvy,
což eliminuje protržení a tím dochází k potlačení přerušování
balicího procesu. A druhou předností je extrémně vysoká transparentnost, což umožňuje bezproblémové načtení kódů aplikovaných etiket.
Vlado Volek na konferenci informoval o čerstvě získaném členství obalové asociace SYBA v Evropské federaci výrobců palet
a obalů ze dřeva – Fédération Européenne des Fabricants de
Palety et Emballages en Bois (FEFPEB), která byla založena již
rok pro druhé světové válce, v roce 1946, a pokrývá tři oblasti: palety, lehké dřevěné obaly a průmyslové obaly.

Již delší dobu probíhající jednání o členství Syby
bylo završeno během 66. výročního kongresu
FEFPEB v irském Corku. O členství Syba požádala
po konzultacích s HPE (Německý svaz výrobců exportních obalů) a na doporučení HPE v rámci stanovení standardů na průmyslové a exportní obaly.
Vlado Volek poukázal na paradox: na jedné straně
máme přeregulováno v obalové environmentální
oblasti, na straně druhé chybějí standardy pro průmyslové a exportní balení. Právě vstup do FEFPEB
umožní Sybě aktivní účast na tvorbě potřebných
standardů a klasifikaci firem nabízejících vysokou
kvalitu průmyslových a exportních obalů a balicích
služeb. 
Jiří Prokop ze společnosti BRANOPAC CZ provedl posluchače
spektrem ochranných a fixačních obalových materiálů zvyšujících ochranu zboží před poškozením během přepravy.
Výběr vhodného ochranného balení záleží na mnoha faktorech, jakými jsou zejména povaha výrobku, kvalita ochrany,
cena obalu, manipulace, čas balení, variabilita, stupeň automatizace, množství výrobků a mnohé další. Jak ukázal ve
své prezentaci, je fixačních systémů a používaných materiálů
opravdu pěkná řádka.
Trendy a inovace
v přepravním balení
Na trh přicházejí nové průtažné vícevrstvé fólie, které lze charakterizovat snižováním tloušť ky za současného zlepšování
požadovaných vlastností, aplikací za nízkých teplot a zvýšení odolnosti proti přetržení během procesu balení. Na toto
téma se zaměřila Renata Dobešová ze společnosti EKOBAL.
Ve společné prezentaci s Vladem Volkem z OBALOVÉHO
INSTITUTU SYBA se dále zaměřila na kvalitní a přitom ekonomicky únosné zabalení paletové jednotky do průtažné fólie.
Příkladem je americká fólie STRATOS charakterizovaná dvěma
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„Jednou větou: Skvělá premiéra obalů na logistické konferenci
SpeedCHAIN a skvělá spolupráce s realizačním týmem Reliantu
pod taktovkou Lucie Padevětové.“
VLADO VOLEK, MANAGING DIRECTOR OBALOVÉHO
INSTITUTU SYBA, ORGANIZÁTOR OBALOVÉ ČÁSTI

VIDEO Z KONFERENCE ZDE
Klikněte pro zhlédnutí videa

SOUTĚŽ

OBAL ROKU –
DESIGN TOUCH 2015
NOVINKOU KONFERENCE SPEEDCHAIN BYLO VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ OBAL ROKU
A DESIGN TOUCH. OBĚ AKCE ORGANIZOVANÉ OBALOVÝM INSTITUTEM SYBA
JSOU JEDINÝMI CERTIFIKOVANÝMI SOUTĚŽEMI NA ČESKÉM A SLOVENSKÉM TRHU, COŽ
UMOŽŇUJE VSTUP DO SVĚTOVÉ OBALOVÉ SOUTĚŽE WORLDSTAR PACKAGING AWARD
(ORGANIZÁTOR WPO).
Adriana Weberová

O

rganizátor soutěže, OBALOVÝ INSTITUT SYBA,
vnímá tento soutěžní projekt jako vhodnou cestu
k vyzdvihnutí a propagování nejlepších myšlenek,
inovací a technologií v oblasti balení, které se na českém
i zahraničních trzích objevují. Současně je dána možnost
veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při
slavnostním předání ocenění, což si letos řada konstruktérů
a designérů měla možnost vychutnat ve starobylých prostorách
Břevnovského kláštera.
Moderování se již tradičně a s lehkostí ujal Jan Pokorný, přičemž Kateřině Kolářové, jež nese v Sybě organizaci soutěže
na svých bedrech, logistiku trofejí a certifikátů pomáhal letos
řešit tajemný Nazgul (znalcům Pána prstenů osoba dobře
známá).

Úvod patří hlavě poroty
Jana Lukešová, předsedkyně poroty, ve svém úvodním projevu kromě jiného ocenila letošní proces hodnocení exponátů
přihlášených do soutěže OBAL ROKU 2015, který proběhl
v prostorách VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí. Po celodenním
hodnocení bylo z 66 nominovaných vybráno odbornou porotou 27 vítězů napříč šesti kategoriemi (podrobněji jsme
se vítězům věnovali v prvním vydání Packaging Herald).
Oceněné exponáty získaly licenci k marketingovému využití
loga soutěže.
Zástupci partnerů a mediálních partnerů pod taktovkou Jana
Pokorného a za asistence Nazgula postupně předali trofeje
a certifikáty vítězům soutěže OBAL ROKU 2015. Skleněné trofeje z uměleckého sklářství Libor byly letos laděny dozelena.
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Cena spotřebitele patří Jogurtu ve skle
I nadále běží osvědčená spolupráce s průzkumnou agenturou NMS Marketing Research, která nechává pomocí průzkumu spotřebitelů potvrdit z exponátů oceněných odbornou
porotou nejlepší obal z pohledu spotřebitelů. S výsledky letošního průzkumu přítomné seznámil Ondřej Veis, client servis
director, který ocenění v podobě skleněného valounu, dílo
Luby Bakičové, předal za exponát Jogurt ve skle Miroslavu
Fridrichovskému, O-I Sales and Distribution, autoru konstrukce
sklenice.

DESIGN TOUCH 2015 – Letos bez zlata
Závěrečná část odpoledního předávacího ceremoniálu
byla věnována vítězům soutěže o nejlepší obalový design –
DESIGN TOUCH 2015, ve které komise složená převážně
z odborníků z oblasti marketingu hodnotí nejen grafický design obalu, ale i další marketingové aspekty. Jak jsme již psali
v prvním vydání magazínu Packaging Herald, z 29 nominovaných byla udělena jedna stříbrná cena a dvě ceny bronzové. Porota se rozhodla letos zlatou cenu neudělit. Ocenění
SILVER DESIGN TOUCH 2015 získaly exponáty: Lifefood –
skupinové balení a návleky na čokoládu od přihlašovatele
TOP TISK Obaly. BRONZE DESIGN TOUCH 2015 byla udělena exponátu Lybar PROMISS od přihlašovatele OBRA a krabičkám na gelové laky na nehty SensatioNail od STI Česko.
Všichni ocenění rovněž získávají licenci k marketingovému využití loga. Skleněné trofeje jsou díla Luby Bakičové.

VEŘEJNÉ OCENĚNÍ
OBALOVÝCH DESIGNÉRŮ
A KONSTRUKTÉRŮ
PROBĚHLO TENTOKRÁT VE
STAROBYLÝCH PROSTORÁCH
BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA.
Cena spotřebitele patří Jogurtu ve skle
od společnosti O-I Sales and Distribution.

BEST OF THE BEST
Vyhlášení držitelů zlaté, stříbrné a bronzové
Ceny předsedkyně poroty (CPP) se uskutečnilo
během V.I.P. LOGISTIC RENDEZVOUS 2015,
tradičního společenského galavečera konference SpeedCHAIN. Galavečerem provázel
Petr Vondráček s kapelou Lokomotiva za zády.
Skleněné trofeje navozující dojem andělů jsou
dílem sklářského ateliéru Libor Vopat.
Mikrofon na akt předání CPP byl předán
Vladu Volkovi (OBALOVÝ INSTITUT SYBA),
který na pódium pozval Miroslava Rumlera
z RELIANT GROUP, organizátora konference,
aby předal bronzovou Cenu předsedkyně poroty panu Vítu Opekarovi, řediteli společnosti
VELIMPEX, za exponát EASY Box.
Následně byl na pódium pozván Petr Šikýř,
ředitel klientského oddělení AOS EKO-KOM,
generální partner soutěže OBAL ROKU, aby
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Zlatou Cenu předsedkyně poroty za revoluční novinku
v obalových materiálech, VCI LDPE fólii BioCor, získala
společnost MetPro Verpackungs-Service.

předal stříbrnou Cenu předsedkyně poroty. Ocenění si převzali: Martin Hejl, ředitel společnosti THIMM Packaging,
Lukáš Poříz, key account manager THIMM Packaging,
a Radek Fiala za exponát Kolobox – Box na jízdní kolo určený
pro bezpečnou leteckou přepravu.
Vyvrcholením předávacího aktu je vyhlášení toho opravdu
nejlepšího, k čemuž Vlado Volek pozval osobu nejpovolanější – Janu Lukešovou, předsedkyni poroty soutěže
OBAL ROKU. Zlatou Cenu předsedkyně poroty z jejích rukou
převzal Jakub Hájek, regional business ma‑
nager, MetPro Verpackungs-Service GmbH,
za revoluční novinku v obalových materiálech:
VCI LDPE fólii BioCor.

Ocenění THIMM Packaging patří exponátu
Kolobox – Box na jízdní kolo určený pro
bezpečnou leteckou přepravu.

Dveře do
WorldStar Packaging Award
Vítězové OBAL ROKU nebo DESIGN TOUCH
se mohou zúčastnit světové soutěže WorldStar
Packaging Award. Oficiální výsledky budou organizátorem (World Packaging Organisation)
zveřejněny 10. prosince 2015. 
ZÁZNAM
Z PŘEDÁVÁNÍ CEN NA VIDEU ZDE
Klikněte pro zhlédnutí videa
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