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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

je jisté, že tahounem letošních Vánoc budou v tržbách opět
e-shopy, které už během roku lámaly rekordy. Pokolikáté už?
V říjnu se tržby z maloobchodu provozovaného prostřednictvím internetu nebo zásilkových služeb zvýšily o více než
23 procent! Na vánoční čísla si ještě počkáme, ale odhady
jsou velice ambiciózní. Opravdový boom propukne v období
výplat po 10. prosinci, tedy v momentě, kdy k vám dorazí
magazín Packaging Herald.
Tento trend se přirozeně týká i obalářů, kteří v e-shopech vidí
obrovský potenciál. Například internetový obchod mixit.cz,
s jehož zakladateli jsme pro vás připravili rozhovor na stranách 16 a 17. Věřte, že před Vánocemi, kdy je každá ruka
dobrá, to nebylo vůbec jednoduché.
Podzim byl plný konferencí a soutěží a tento fakt odráží i prosincové vydání. Těšit se můžete například na novinky z oblasti

tiskových technologií, ale také na vítěze světové obalové
soutěže WORLDSTAR AWARDS, z které si odvezlo ocenění
rekordních jedenáct soutěžních exponátů z České republiky
a Slovenska.
Milé čtenářky a čtenáři, děkujeme vám za vaši přízeň projektu
Packaging Herald a slibujeme, že vás budeme s energií
a nadšením i nadále informovat o novinkách a trendech
v oboru.
Právě čtete poslední vydání v tomto roce, a proto vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok!
Těšíme se na příjemnou spolupráci v roce 2017!
Šéfredaktorka Adriana Weberová a tým PH
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Programování UR robotického ramene

je v zásadě hračka

195

DNÍ

PRŮMĚRNÁ
DOBA
NÁVRATNOSTI

Podívejte se, co pro vás robot může udělat:

universal-robots.com/cs

Universal Robots A/S, Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 13 – Stodůlky, Czech Republic, www.universal-robots.com/cs

DIÁŘ AKCÍ
18.–19. LEDNA
Future of Polyolefins
Amsterdam

28.–31. LEDNA
Paperworld
Frankfurt nad Mohanem

30. LEDNA – 1. ÚNORA
Retail Summit
Praha
2. ÚNORA
Obaly pro potraviny
a kosmetiku
Praha
8.–9. ÚNORA
2nd European food
and beverage plastic
packaging
Berlin
8.–9. BŘEZNA
4th Elastomer Summit
Düsseldorf

16.–17. BŘEZNA
Packaging Excellence Forum
Mnichov

Brand Protection Excellence Forum
Mnichov

19.–21. BŘEZNA
ProWein
Düsseldorf
Součástí akce je i specializovaná
výstava Packaging & Design.
21.–23. BŘEZNA
ICE/CCE
Mnichov
10. mezinárodní
veletrh konvertingu
21. - 23. března 2017 / Mnichov, Německo
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NEWS
Německý nápojář
se vrátil k plechovkám
Německý výrobce nápojů, společnost Rhodius
Mineralquellen, se po letech rozhodl opět nabízet
minerální vody v plechovkách. S cílem podpořit růst
svého podnikání tento podnikatel investoval do plechovek od dodavatele Ardagh Group. Inovovaný
obal se týká dvou hlavních skupin výrobků – přírodní
minerální vody a minerální vody s příchutí jablka.
Oba nápoje jsou nově k dostání v Německu v poutavých 330ml plechovkách. Nové obalové řešení
je díky hermetickému uzavření, které zajišťuje vzduchotěsnost, vhodné právě pro sycené nápoje. Více
na www.packagingherald.cz.
Ikonické postavy
na krabičkách Tic Tac
Značka Tic Tac a společnost 20th Century
Fox Consumer Products přišla s nápaditou limitovanou edicí Tic Tac Simpsons. Na obalech se objevují známé postavy a pro každou
postavu je specifická jiná příchuť: donut pro
Homera, borůvková pro Marge a pro Barta
Bubble Gum. Limitovaná edice využívá technologie tisku na pilulky, kdy je každý bonbon
potištěn jednou ze známých postav to hoto kultovního seriálu. Tic Tac Simpsons se objevily
na pultech ve všech státech Evropy v průběhu
letošního podzimu.
Čtyři obalové trendy pro rok 2017
Podle studia designu KlienMaus nás v roce 2017 čekají na
obalovém trhu z hlediska designu čtyři hlavní trendy. Prvním
je maximální jednoduchost, vyplývající ze současného přesyceného světa. Jednoduchost nesouvisí s leností, ale naopak
s vyjádřením svěžesti a poctivosti. Design přesně identifikuje,
co zákazník hledá, a jednoduše to vyjádří. Výsledkem je
důvěryhodnost a síla obalu. Druhým trendem je geometrie
v grafickém designu. Ta by měla prostřednictvím vzorů a tvarů
vyjadřovat jednoduchost, poctivost a srozumitelnost. Také paleta barev je omezená. Využívat se bude kontrast, například
černá a bílá. Více na www.packagingherald.cz.
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Maxim Velčovský odtajnil
vzhled designových pivních lahví
Po loňské úspěšné dražbě lahví pro Plzeňský Prazdroj od
Bořka Šípka se jejich tvorby letos ujal Maxim Velčovský. Lah‑
ve vyrobil společně se skláři ve sklárně Ajeto, a tím jejich finální vzhled odtajnil. Deset unikátních pivních lahví Pilsner
Urquell bude už popáté vydraženo v předvánoční charitativní
aukci. Výtěžek z aukce pomůže Centru Paraple. „Největší
unikum lahví je ale podle mě materiál, který jsem použil pro
dekoraci víčka. Přemýšlel jsem, že lahve by mohly být vlastně
jakýmsi pivovarským relikviářem, a tak jsem do víčka každé
z nich schoval malý úlomek kamene. Je to ten stejný kámen, ze
kterého byly postaveny právě i základy pivovarské historické
brány,“ dodává. Více na www.packagingherald.cz.

101 milionů litrů,“ přidává podrobnosti Lenka Hálková ze
společnosti Tetra Pak. Nejoblíbenějším obalem na džus je
v České republice nápojový karton, který se 75,5 % jasně
vede. S odstupem ho následuje plast (11,4 %) a sklo (7,5 %).
Více na www.packagingherald.cz.

Čtvrtina domácností kupuje
výrobky s menším počtem obalů
Čeští i slovenští spotřebitelé se shodli na tom, že žít v harmonii s přírodou a chránit životní prostředí jsou pro ně důležité hodnoty. Environmentální chování se týká i přístupu
k obalům. Jedna čtvrtina domácností v Čechách i na Slovensku
záměrně kupuje výrobky s menším počtem obalů, aby i tím
šetřila životní prostředí. Na druhé straně
za šetrné obaly produktů je ochotna si připlatit pouze necelá třetina (29 %) slovenských domácností, v České republice je to
dokonce jen čtvrtina domácností (26 %).
Více na www.packagingherald.cz.

Češi pijí džus nejraději
z nápojového kartonu
Český trh s ovocnými šťávami se v roce 2013 vrátil k růstu, ačkoliv ve srovnání se situací, která byla před 10 lety, stále za‑
ostává. Podle studie Evropského sdružení producentů ovocných šťáv v roce 2011 Češi zkonzumovali 88 milionů litrů
džusů a nektarů, v roce 2012 pak 82 milionů litrů, v roce
2013 nastal nárůst na 89 milionů litrů, který pokračoval
i v roce 2014 (93 milionů litrů). „V roce 2015 pak Češi vypili
8
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GDSN na českém trhu
- síť globální datové synchronizace spuštěna.
Reálný provoz od listopadu 2016

Zjednodušte zalistování a výměnu produktových kmenových dat mezi
obchodními partnery.
Vkládejte veškerá produktová kmenová data pouze jednou, do jediného
datového úložiště.
Zpřístupněte data pouze vámi určeným, zaregistrovaným odběratelům.
Ušetřete na množství nekompatibilních zalistovacích karet a produktových
portálů.

Hlaste se na odborná školení pod vedením Tomáše Tlučhoře na adrese:
tluchor@gs1cz.org.

www.gs1cz.org

HLAVNÍ TÉMA
INTERVIEW

VLIV OBCHODNÍCH
ŘETĚZCŮ NA DESIGN
A TVAR POS ROSTE
DŘÍVE BYLY POS/POP PROSTŘEDKY V RUKOU ZNAČEK. NYNÍ ČÍM DÁL TÍM VÍCE OVLIVŇUJÍ
VELIKOST, DESIGN A TVAR DISPLEJŮ OBCHODNÍ ŘETĚZCE. DŮVODEM JE SNAHA SNIŽOVAT NÁKLADY,
A TO JAK NA LOGISTIKU, TAK NA PRACOVNÍ SÍLY. STĚŽEJNÍ JE TAKÉ EXPRESNÍ SLOŽITELNOST
PRODEJNÍCH STOJANŮ.
Adriana Weberová

S

oučasným trendem v prostředcích podporujících marketing v místě prodeje je standardizace displejů. Výrobci
produktů se snaží o harmonizaci nejen s ohledem na
úsporu výrobních nákladů, ale i na stále se zvyšující tlak na
rychlost dodávek. Se snahou o harmonizaci řady displejů se
dále posouvá rozhodovací proces od marketingových specialistů na oddělení nákupu – tlak na centralizaci projektů.
10 www.packagingherald.cz

A to i pro zdánlivě tradiční lokální značky. „Displeje se však
s ohledem na rozšiřující se portfolio výrobků individualizují,
například formou výměnného sleevu,“ podotýká na úvod Filip
Ludvík, key account manager společnosti DS Smith, a dodává:
„Výměnný sleeve je v podstatě přetah přes standardní konstrukci displejů nebo naskládaných obalů, který se dá měnit
podle zaměření kampaně.“

HLAVNÍ TÉMA

Vliv obchodních řetězců
na design a tvar POS roste
Stále větší slovo mají v in-store marketingu obchodní řetězce. Supermarkety a další obchodní formáty dnes mají
mnohem více nařízení a směrnic upravujících přípustnou velikost, design a tvar POS řešení. Zatímco dříve to byli vlastníci
značek, kdo diktoval, co je třeba, nyní musí sami dodržovat
všemožná striktní omezení a vyvíjet mnohem větší tvůrčí úsilí.
Za tímto vývojem stojí především snaha zefektivňovat logistické řetězce.

ZATÍMCO DŘÍVE TO BYLI
VLASTNÍCI ZNAČEK, KDO
DIKTOVAL, CO JE TŘEBA, NYNÍ
MUSÍ SAMI DODRŽOVAT
VŠEMOŽNÁ STRIKTNÍ OMEZENÍ
A VYVÍJET MNOHEM VĚTŠÍ
TVŮRČÍ ÚSILÍ.

už dávno nemůže být pouze výrobcem a dodavatelem obalů.
Při každém projektu musí brát v potaz celý dodavatelský cyklus a zákazníkovi přinést benefity jak v oblasti úspor nákladů
a minimalizace rizika, tak i zvyšování prodejů,“ potvrzuje
trend Václav Bílý, sales manager consumer packaging and
display společnosti DS Smith.
Stojany v kombinaci
s maloobchodním
balením
Čím dál častěji jsou stojany
v kombinaci s maloobchodním
balením, což představuje například řešení Trayzer od společnosti DS Smith. Jednotlivé
trayzery lze snadno stohovat
na sebe. Využít se dají k propagaci výrobku v regále i na samostatně stojícím prodejním stojanu.
V oblasti chlazených výrobků se
rozvíjí kombinace POS/POP
prostředků s chladicími agregáty.

Upoutat zajímavým
designem už dnes nestačí
To potvrzuje další trend spočívající v poptávce po doslova expresní složitelnosti a rozložitelnost displejů, což přináší snižování nákladů nejen v logistice, ale i pro pracovní síly.

UKÁZKA DISPLEJE PRO SPOLEČNOST
EVIAN V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Přední maloobchodní řetězce dnes požadují dodávky již složených a naplněných displejů namísto klasicky rozložených stojanů, které se skládají a plní zbožím až v prodejně. „Prodejní
stojany musí byt schopny nejen upoutat pozornost skvělým
designem, ale také přežít náročnou cestu dodavatelským řetězcem. Zároveň je otázkou číslo jedna rychlost složení. Zde
sledujeme trend rychloskládacích stojanů, nebo ještě lépe samoskládacích stojanů,“ dodává Libor Vožda, konstruktér POS
displejů v Model Obaly. Společnost Model Obaly proto standardně dodává tzv. self-assembly standees. Ty klientovi přinášejí celou řadu výhod.
Standee dokáže z přebalu vytáhnout kdokoliv na prodejně,
není třeba tištěného návodu ani školení či manuálně zručné
osoby. Rychlost a snadnost použití jdou navíc ruku v ruce se
zárukou správného sestavení za všech okolností. „Dodavatel
12 www.packagingherald.cz

PŘÍKLADEM JE CHLADICÍ STOJAN
PRO POLABSKÉ MLÉKÁRNY – VÍCE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

STOJAN BY MĚL RUŠIT –
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

HLAVNÍ TÉMA

Trendem je tištěná elektronika
Kromě chytrých technologií, více na stranách 14 a 15, je no‑
vým trendem vývoje, který ale zatím podle mnohých ještě trpí
dětskými nemocemi, tištěná elektronika. V inovačním centru
společnosti Model Obaly vyvíjeli například stojan se zabudovaným LED monitorem a raketu s LED diodami, které evokovaly zážeh motorů, či stojan, který byl vytvořen pro křest
kalendáře Světlušku.
I u SRP jde především o úsporu nákladů
Také v shelf ready packaging (SRP) je nejsilnějším trendem
úspora nákladů, času balení, vybalování, ale také zlepšená
marketingová funkce na regálu. „Ať už se bavíme o tray
& hood řešení nebo o RSC (regular slotted containers), tvar
a rozměr SRP vždy vychází z baleného produktu a počtu kusů
v obalu. S ohledem na lepší stabilitu nebo stohovací pevnost
je dobré zákazníkům vždy navrhnout efektivnější rozložení
nebo rozměry – ne vždy však mohou nebo chtějí na změnu
přistoupit,“ poznamenává Jan Kaprhál ze společnosti Smurfit
Kappa.

měl být obal s perforací (jakožto slabším místem) chráněn uložením se správnou orientací na paletě. „Požadavky zadavatele jsou často protichůdné – mít perforaci dostatečně pevnou,
ale zároveň lehce odtrhávatelnou a jemnou na omak, tj. bez
otřepů, a to často i přímo v rylech. Zákazníci si zvykají stavět
své dodavatele před náročné výzvy a sami logicky sledují své
cíle – šetřit, víc prodat, neriskovat reputaci…“
Jak zlepšit vizibilitu zboží v SRP?
Společnost DS Smith má ve svém portfoliu obal z vlnité lepenky, který splňuje kromě viditelnosti výrobku i požadavek
snadného přístupu. Jeho důležitou částí je pryžový pásek speciálně vestavěný do tohoto maloobchodního obalu, který
plynule posouvá výrobky dopředu při jejich odebírání zákazníkem. Sales Front pomůže výrobcům a prodejcům zvládnout
problém nedostupnosti zboží v regálech bez potřeby dalších
zařízení či zaměstnanců, kteří by trávili čas manuálním posouváním produktů dopředu. Nutno podotknout, že s obdobným
řešením, systémem posouvání zboží tahem pružného pásku,
přišla i společnost THIMM Packaging.

KONSTRUKCE SRP
Z VLNITÉ LEPENKY
JSOU STÁLE
PROPRACOVANĚJŠÍ.
Konstrukce obalů z vlnité lepenky typu SRP jsou stále
propracovanější. „Standardní jsou dnes požadavky na
snadné otevírání obalu pomocí perforace, vyztužení
držadel odnosných multipacků vyztužovací páskou,
precizně vyseknuté drobné otvory v obalu či vícebodově lepené a předsložené obaly, které usnadní
proces plnění, podpoří prodej či umocní zážitek z rozbalování zboží,“ říká Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM
Packaging. Při používání perforací roste nárok na zlepšení
vzhledu obalů. Odtrhávání víka nebo částí obalu zanechává
v perforovaném místě obvykle zbytkový papír, který je z pohledu jak řetězce, tak zákazníka nežádoucí. Proto společnost DS Smith přišla s řešením tzv. diamont cut, které úpravou
při výrobě obalů zajišťuje čistou linii při následném odtržení
v prodejně.
O perforacích hovoří také Jan Kaprhál: „Rozličných tvarů
upoutávajících pozornost spotřebitele docílíte například použitím perforace. Tady ale pozor, tvar perforace by neměl
procházet zónami největšího namáhání stěn obalu. Zamezíte
tak samovolnému natržení již během přepravy.“ Zároveň by

U SRP je pro výrobce důležitý nejen efekt v místě prodeje, ale
i funkčnost v rámci celého dodavatelského řetězce. „Pro přepravu FMCG výrobků na delší vzdálenosti se využívá obalů
z EE-vlny. Nosnost této pětivrstvé vlnité lepenky je znatelně
vyšší než u třívrstvé, což je výhoda právě při transportu –
množství obalů na paletě lze navýšit tak, aby se paleta optimálně využila,“ vysvětluje Martin Hejl. Obaly se mohou navíc
stohovat ve více řadách nad sebou, aniž by se deformovaly.
V porovnání s tiskem na třívrstvou vlnitou lepenku je tisková
kvalita potisku EE-vlny vyšší a bez nežádoucího vlnkového
efektu. Slabá tloušťka EE-vlny otevírá širší možnosti pro nové
konstrukce s přesnějšími ohyby v rylech, snadnějším skládáním či jemnějšími perforacemi. EE-vlna je vhodná i pro
strojní balení. 
13

HLAVNÍ TÉMA
INTERVIEW

Virtuální brýle z vlnité lepenky lze
použít při sledování 3D reklamního
sdělení jakéhokoli charakteru.

Stojany,
poutače i 3D realita
DISPLEJE A NĚKTERÉ SEKUNDÁRNÍ TYPY OBALŮ DOTVÁŘEJÍ NEJENOM CELKOVÝ VIZUÁLNÍ STYL
PRODUKTU, ALE PODPORUJÍ VELKOU MĚROU I VLASTNÍ PRODEJ. VEDLE KLASICKÝCH STATICKÝCH
STOJANŮ NECHYBĚJÍ V POS PRODUKCI ANI UCELENÉ KONCEPTY KORESPONDUJÍCÍCH PRODEJNÍCH
PLOCH ČI STÁNKŮ. NEJMODERNĚJŠÍ ZPŮSOB KOMUNIKACE PŘEDSTAVUJE POS/POP PRODUKCE
S PŘIDANOU, ČASTO DIGITÁLNÍ HODNOTOU.
Jana Žižková

J

iž před mnoha desítkami let přejal komunikační funkci prodavače částečně obal, který spotřebitele informuje o produktu, barevně ho zařazuje do kategorií a individualizuje
od konkurence. Zvýrazněnou funkcí komunikace jsou POS prostředky, které mohou, ale nemusí být zároveň i nosičem produktů. Komunikace pomocí POS/POP může probíhat i bez
reálného produktu. Sem lze zařadit i nejrůznější typy orientačních prvků, které pomáhají spotřebiteli v rozhodnutí o koupi.
Velmi účelnou formu reklamy zastanou aktivní i pasivní prvky
digital signage. I když je tento typ reklamy o něco dražší
formou, v řadě případů může v konečném součtu uživateli
přinést úsporu i několika desítek procent. Navíc jednoduché
digital signage jsou výhodné i z pohledu snadné obsluhy
a absence obsahových tisků. Zobrazovaný obsah dokáže připravit i méně pokročilý uživatel PC. Výměna prezentací probíhá pouze přehráním obsahu na paměťovém médiu.
Poutače, áčka, totemy i 3D projekce
Uvedená produkce patří k typickým POS poutačům, které
nesou k podpoře produktu jen vlastní sdělení, nikoli zboží.
V 21. století prošly velkou proměnou. I nadále se sice využívá
jejich dřevěná, kovová či lepenková podoba, ta ale koexistuje
s podobou světelného či digitálního sdělení. Mezi poskytovatele uceleného portfolia tohoto typu patří společnost Jansen
Display. V nabídce lze najít celou řadu světelných totemů
a magnetických rámů, které nad klasickými formáty vynikají
14 www.packagingherald.cz

elegancí a designem i schopností zaujmout i ve složitějších instalacích v obtížných světelných podmínkách. Mezi nápadné
a efektivní komunikační nástroje pro vnitřní použití patří i podlahové a pultové poutače. Ideálním komunikačním nosičem
do náročnějších podmínek jsou windtalkery. V nabídce firmy
lze najít jak windtalkery s pevnýma nohama, tak se základnou
plnitelnou vodou, které jsou z důvodu vyšší stability těžší. Pro
snazší manipulaci mohou být osazeny i kolečkovým systémem.
K nejmodernějším formám virtuálního digitálního sdělení v oblasti POS/POP patří projekční sdělení, včetně videomappingu
či holografické projekce.
Ke specialistům na českém trhu patří společnost Screenrental.
K velmi atraktivním záležitostem patří 3D displeje, které mohou
být samostatné či zabudované do prodejního stojanu. Firma
na náš trh dodává displeje od renomovaného dánského výrobce Dreamoc, který představuje vizuálně ohromující prezentaci produktu. Dreamoc je vlastně kombinace holografického
videa ve volném prostoru s reálným produktem. Animaci lze
zcela přizpůsobit značce i barvám. Dreamoc Scandinavia
360 je první čtyřstranný holografický 3D displej od Realfiction.
Je navržen pro instalaci ve volném prostoru tak, aby se publikum mohlo pohybovat okolo něho, celých 360°. Stejně jako
u ostatních digital signage displejů Dreamoc je možné vložit
reálný produkt přímo do displeje.

HLAVNÍ TÉMA

Displeje bez hranic
Displeje prakticky z jakýchkoli materiálů a s mnoha technologickými přídavnými benefity nabízí jeden z hlavních hráčů na
našem trhu, společnost Dago. Společnost patří i k pravidelně
oceňovaným firmám na národních i mezinárodních plénech.
Vedle českých ocenění získala firma v posledních dvou letech
dvakrát za sebou zlatou a stříbrnou (k té v letošním roce přibyla i bronzová) medaili v prestižní evropské soutěži POPAI
Awards Paris. Zlato získala společnost v kategorii Food – Floor
Display za stojan realizovaný pro výrobce superprémiového
krmiva pro psy Carnilove.

Určitě zde zaujal Showbox nebo také Lego displej či Lego
regály od společnosti STI. Jedná se o krabice s průhledným
okénkem, které do sebe zapadají podobně jako známá stavebnice. Vzhledem k tomu, že disponují i výsuvnými prvky, je
lze použít i v privátním životě, např. na botník. Další vychytávkou byly virtuální brýle z vlnité lepenky, ke kterým je zapotřebí již jen chytrý telefon s příslušnou aplikací a internetové
připojení. Pak lze brýle použít při sledování 3D reklamního
sdělení jakéhokoli charakteru.
DALŠÍ VÝROBCI POS Z LEPENKY
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

DŮLEŽITÁ JE SCHOPNOST FLEXIBILNĚ
REAGOVAT – VÍCE NA

Špičkový design z lepenky
Displeje z lepenky mají sice obvykle nižší životnost než stojany z plastu či kovu, ale vyznačují se i nižší cenou. Navíc
při současných možnostech vysoké kvality tisku i zušlechťování
patří k velmi atraktivním a žádaným formám prezentace. Řadu
novinek z této speciální části kartonážní produkce mohli náPackaging_210x150_Model_06_2016_tisk.pdf 1 16.11.2016 15:15:37
vštěvníci zhlédnout i letos na podzim na veletrhu Fachpack.
PI

INTERVIEW

K naší firmě
patří neodmyslitelně
hravý obal
Internetový obchod MIXIT.CZ nabízí českému, slovenskému a polskému trhu možnost namíchat si v jednoduché
on-line aplikaci vlastní müsli z různých druhů vloček, ovoce a ořechů. Za šest let činnosti si projekt našel přes
200 000 zákazníků. Za úspěšným projektem stojí dva někdejší spolužáci z vysoké školy ekonomické
Martin Wallner (vlevo) a Tomáš Huber.
Adriana Weberová
Jakou roli hrají obaly ve vašem businessu
z hlediska funkčnosti i designu?
Martin Wallner: Vnímáme je jako nedílný a rozpoznávací
prvek našich produktů od ostatních na trhu. Papírový tubus
s barevným hravým designem je nedílnou součástí většiny obchůdků se zdravou výživou a mnoha kuchyňských linek. Naši
zákazníci si při výběru surovin do svého müsli mohou vybrat
i design obalu z deseti dostupných tubusů. Obaly neustále
inovujeme, skoro tak často jako sám produkt. Obal vnímáme
jako součást produktu, jeho design musí bavit, musí přinášet
přidanou hodnotu a vysoký užitek, použitelnost, praktičnost,
zlepšovat komfort, avšak nikoliv na úkor životního prostředí.
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Mohl byste vaše obaly blíže představit?
Znakem našich produktů je vinutý papírový obal, říkáme mu
tubus či dutinka, s plastovým či plechovým dnem a plastovým
víčkem a v neposlední řadě s typickým hravým potiskem.
Uvnitř je pak ještě sáček a v něm uložený produkt (müsli, kaše,
suché plody, lyofilizované ovoce nebo třeba kulaté cookies).
To vše jsme dříve expedovali v rámci e-shopu v lepenkových
krabicích, v nichž nám chodily i suroviny. Tento neudržitelný
stav jsme později změnili tak, že si necháváme krabice vyrábět na míru, a ty, ve kterých nám dorazily suroviny, poskytujeme k recyklaci stejně jako plastové pytle. Dříve jsme
sáčky zpracovávali z nekonečné hadice ručními svářečkami.

INTERVIEW

Nyní využíváme k balení automatizovanou vertikální svářečku.
Balíme také do doypacků.
Které období bylo pro vás z hlediska
obalů milníkem?
Bylo to ještě před spuštěním našeho internetového konceptu,
kdy jsme volili průměr dutinky, výšku dutinky, design, materiál
etikety i materiál vnitřního výlepu.
Kolik druhů obalů vlastně nyní používáte?
Na müsli, kaše, sušenky a suché ovoce a oříšky jsou to již
zmiňované tubusy, na tabulky čokolády nebo dárkové sady
s miskou a lžičkou jsou to krabičky vyrobené z lepenky
s okénkem. Ovocné a cereální tyčinky Mixitky balíme na
průběžné baličce, do níž ještě vkládáme papírovou vložku
s potiskem, logem atd. Křupavé ovoce balíme do doypacků.
Snažíme se, aby byly naše obaly co nejsnadněji rozložitelné
do tříděného odpadu a recyklovatelné.

dál od loňska, kdy jsme podobný produkt skládali z přibližně
pěti kusů. Bereme to jako progresivnost vývoje obalů našeho
dodavatele. Za zmínku stojí také náš retailový prodejní stojan
vyrobený z vlnité lepenky, který lze snadno složit, má zajímavý
design a je trvanlivý. Pracovali jsme na něm téměř půl roku.
Jaké balicí technologie využíváte a jakým
vývojem procesy balení u vás prošly?
Tomáš Huber: Aktuálně máme dvě rozdílné technologie na
balení našich produktů. Horizontální baličku na tyčinky a vertikální baličku, která zakončuje dvacetimetrovou linku na kombinování směsí müsli z 90 surovin. V současné době jednáme
o dalších dvou strojích.

OBALY NEUSTÁLE
INOVUJEME, SKORO TAK
ČASTO JAKO SÁM PRODUKT.

Jaká jsou podle vás jejich specifika z hlediska
materiálů, velikosti, tvaru, designu?
Tvary a rozměry obalů koncipujeme kvůli tomu, že jsme primárně e-shop, na principu stavebnice. Tubusy proto mají z hlediska výšky dva rozměry, druhý rozměr je poloviční. Expediční
obaly, což jsou krabice z třívrstvé, respektive pětivrstvé lepenky, jsou uzpůsobeny počtu tubusů od jednoho až po
30 kusů. Například náš produkt adventní kalendář ve dvou
exemplářích na sobě zabere přesně krabici na 10 tubusů
apod. Zkrátka jsme jako malí měli rádi Lego, a díky této koncepci nás mají z hlediska efektivnosti přepravy rády i zasilatelské společnosti.
Navrhujete si obaly sami, nebo využíváte
agenturu, respektive výrobce obalů?
Design obalů i rozměry si navrhujeme sami, výrobu pak
zadáváme našim dlouholetým partnerům, kteří se poperou
například se samotným výsekem nebo principem skládání lepenkových obalů. Na designu spolupracujeme se šikovným
grafikem, jehož jsme paradoxně ještě nikdy neviděli, a přesto
je naší chloubou.
Kolik dodavatelů obalů využíváte?
Nyní jich máme přibližně 15, z toho strategických je maximálně pět.
Mohl byste představit ukázky vašich
zajímavých obalových řešení?
Například náš adventní kalendář s rozměry 15 x 20 x 50 cm
a 24 okénky pro sáček ovoce, müsli či tyčinku, je vyroben
z jednoho kusu vlnité lepenky. To nás posunulo o velký kus

Proč jste se rozhodli balit do stojacích sáčků?
Do stojacích sáčků se zipem balíme hlavně mrazem sušené
křupavé ovoce, které platí za prémiový a zdravý snack. Proto si
zaslouží prémiové balení i prvotřídní prezentaci v obchodech.
Jak funguje vaše distribuční síť a kdo je vlastně
vaše cílová skupina?
Kanálů pro distribuci je více. Zákazník má po objednávce
na internetu možnost nechat si objednávku zaslat přes PPL
a Českou poštu domů či do práce nebo zvolit jedno z našich
přibližně 40 odběrných míst, kde lze objednávku vyzvednout
zcela zdarma. Do těchto míst rozvážíme vlastní dopravou
nebo externí paletovou přepravu stejně jako k našim velkoobchodním odběratelům.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 
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Nápoje v odvážných
tvarech i barvách
VÝROBCI LAHVÍ V NÁPOJOVÉM PRŮMYSLU SE POUŠTĚJÍ DO ODVÁŽNÝCH INOVACÍ Z HLEDISKA
TVARŮ I BAREV. NA BRAZILSKÉM TRHU SE DOKONCE OBJEVILO CITRUSOVÉ PIVO V ČERVENÉ LAHVI.
V DESIGNU POKRAČUJE TREND RETRA. NAOPAK NĚKTERÉ TRADIČNÍ ZNAČKY SE MODERNIZUJÍ.
Adriana Weberová

S

neobvyklým typem skleněné lahve přišla na trh společnost Owens-Illinois (O-I). Ve spolupráci s coloradským
minilihovarem Rocker Spirits vytvořila originální lahev
pro rockery. Lahev s příhodným názvem Rocker chtěla jednoduše vyčnívat mezi ostatními produkty. „Nechtěl jsem další
obyčejnou obdélníkovou lahev. Pokud by se mi nepodařilo
vytvořit lahev, která je po všech stránkách rocková, na trh
s lihovinami bych ani nevstoupil,“ říká spoluzakladatel Rocker
Spirits Dustin Evans.

Tvar lahve může být inspirován
i starou plechovkou na olej
Tvar lahve byl inspirován vzhledem plechovky na olej z roku
1930, která byla pro snadnější nalévání oleje částečně nakloněná. Lahev Rocker je vyrobena z prvotřídního křemene,
který podtrhuje kvalitu produktu a současně si zachovává určitý retro nádech značky z dob industriální éry. Lahev má zaoblený tvar zploštělý po obou stranách. Originálním prvkem je
také hrdlo, výrazně nakloněné do strany, a silné hranaté dno,
díky němuž má lahev při nalévání nápoje lepší sklon. V lahvi
budou dodávány všechny destiláty značky Rocker Spirits, tj.
letitý rum, whisky a vodka.
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Design lahví v nápojovém průmyslu mění čas od času i tradiční značky. Například nová verze lahve pro bylinný likér
Jägermeister. Její modernější vzhled je tentokrát výsledkem spolupráce společnosti O-I a Mast-Jägermeister SE. Nová podoba
lahve přináší hned několik změn. Ramena jsou proti dřívější
verzi mírně zvednutá a hrdlo je delší. Výsledkem je maskulinnější dojem produktu.

Vylepšení se týká i embosingu, který je nyní hlubší, a tudíž výraznější. Inovací prošel také vzhled víčka a etikety lahve. Po
obvodu víčka byl umístěn podpis zakladatele Jägermeisteru
Curta Masta. Vyobrazený jelen na etiketě má zvýrazněné paroží, což podtrhuje opět maskulinní vzhled likéru. Jelen je nově
na zeleném podkladu, což symbolizuje les. Úpravy se dočkal
nyní zvýrazněný nápis Jägermeister na etiketě a způsob napsání čísla 56, znázorňující počet bylin použitých k výrobě
likéru. A konečně na spodní hraně etikety je oranžový pruh
s označením Bylinný likér. > str. 20

PR PREZENTACE

Překvapujte, nebo
nebudete vidět!
Na úvod a pro zdůraznění, PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ
SPOTŘEBITELE PŘEKVAPOVAT, několik citátů, s nimiž jsme se
mohli v minulosti setkat – v reklamách a prostřednictvím dalších
komunikačních prostředků.

~

Pokud nepřekvapíte, jako byste ani nic neudělali. (neznámý autor)
Chceme-li uspět, musíme nejdřív přestat být tak zatraceně normální. (Z knihy
Funky Business autorů Kjella Nordströma a Jonase Ridderstrålea.)
Chcete-li
tvořit nové výrobky, pracovní místa a hodnoty, musíte mít duši umělce. Musíte
popustit uzdu fantazii a být otevřeni všem nápadům. Musíte být tak trochu
rebelové, ale zároveň ne nepřátelé společnosti. (Nicolas Hayek)

~

1. Odlišujte se Hezký příklad odlišení se – zvláštní letní
edice obalu na papírové kapesníky Kleenex z USA – změnil
klasický obdélníkový tvar krabice. Navíc přidané ilustrace na
první pohled nijak nesouvisí se samotným produktem.
2. Popusťte uzdu fantazii Který trh to umí lépe než ten
britský? Chipsy značky Tyrrell’s jsou skvělý příklad. Moje žena
si svou kávu dává vždy holou, tedy bez mléka a cukru… Takže
tyto holé chipsy jsou bezpochyby nekořeněné. Bravo! Pěkně
odvážná ilustrace.
3. Buďte emocionální Nivea to umí naprosto špičkově.
Jejich nejpoužívanějším symbolem je srdce – stejně jako je
tomu například u Milky nebo Mon Chéri.
4. Dejte prostor humoru I zde jsou mistry Britové.
Příkladem je čokoládová tyčinka Yorkie, jejíž prodej výrazně
vzrostl poté, co byl na obal přidán nápis Nic pro holky (Not
for girls) a značka pro zákaz vstupu s piktogramem dívky.
5. Zdůrazněte ikonu Těžko říci, kolikrát se na společnosti apelovalo, aby co nejvíce zdůrazňovaly ikonu/maskota
značky. Tyto prvky mají daleko větší sílu než logo. Žijeme ve
vizuálním světě, tak se přece není čemu divit. Tento postup využívá například Kellogg’s – zvětšuje a zdůrazňuje ikonického
kohouta na kukuřičných lupíncích.
6. Upřednostňujte symbolickou komunikaci
Symboly jsou aplikovatelné po celém světě a jsou, pokud se
správně použijí, aby nebyly příliš rafinované, nejlepším komunikačním nástrojem v obalovém designu, reklamě a POS
materiálech.
7. Méně slibujte – příjemně překvapujte
Jaký jiný příklad bychom mohli vybrat než krabičky, ve kterých
IKEA podává své švédské masové kuličky? Na krabičkách

je pouze nápis masové kuličky a pod ním je umístěna švédská
vlajka. Obal je prostý a produkt sám výtečný!
8. Atraktivitu/lákavost posilujte až na hranici
Nikdy nelžete, ale vyždímejte maximum. Když to neuděláte
vy, udělá to vaše konkurence. Není jisté, zda čokoláda Ritter
Sport obsahuje skutečně tolik lískových oříšků – ale není to
jedno? Má jich totiž opravdu hodně. Cindy Crawfordová
kdysi řekla: „Ani já hned po probuzení nevypadám jako
Cindy Crawfordová.“ Je to tak, make-up a stejně tak aranžování potravin jsou dnes nezbytné.
9. Začleňte do designu umění Kdykoli je to možné,
využívejte umělecké prvky, abyste spotřebitele překvapili. Váš
design tak bude hůře napodobitelný, výrazněji odlišný, a tím
pádem i jedinečný (viz níže).
10. Maximálně prezentujte konkurenční výhody
Když budete šeptat, nikoho nepřekvapíte! Své klíčové slovo,
ať je to již „přírodní“ či „krémové“, musíte vykřičet!
11. Navrhněte jedinečný tvar Výroba i umístění v místě
prodeje bude nákladnější a komplikovanější – ale bude to překvapivé! S Tetra Pakem žádný úžasný design nevytvoříte –
k tomu je třeba taková tvarovaná sklenice na Ragú od Knorru.
12. Propagujte své internetové stránky Než se trh
probudí a pochopí, že většina spotřebitelů dnes chce pro více
informací kontaktovat značku sama, zvýrazňujte své internetové stránky. Navíc QR kódy jsou dnes nezbytné všude tam,
kde spotřebitelé běžně používají chytré telefony.

modelgroup.com
19

DESIGN

Inovace se v letošním roce dočkalo také nejznámější slovenské
brandy Karpatské brandy speciál. Nový obal zdůrazňuje jak
graficky, tak hmatově reliéfní ražba. Cílem bylo zvýraznit prémiovost a originalitu produktu, ale také odlišit se od původního designu, a v neposlední řadě vyniknout mezi ostatními
značkami.

Sklárny se musí umět vypořádat
i s nepravidelným tvarem
Mezi zajímavé novinky z oblasti nealko
patří skleněná lahev Fromin – Voda z doby
ledové z autorské dílny Davida Rybáře
a Jana Peleje. Lahev ve tvaru dvou na sebe
postavených kostek prověřila vzhledem
k nepravidelnému formátu možnosti sériové
výroby ve Sklárně Moravia. S cílem uchovat
co nejčistší a přirozené tvary bylo zvoleno
dno bez technických linií, a to včetně kladívkování, které je na lahvi ve tvaru kapek
vody. Etiketa umístěná na bocích je tištěna
na čirý materiál. Rozšířené hrdlo usnadňující nalévání vody zakončuje speciální čirý
uzávěr vyrobený z makrolonu.
Na jednoduchost naopak vsadila společnost Vetropack Moravia Glass. Nová skleněná lahev ve tvaru kapky Drop of Purity na
minerální vodu Kropla Délice (od výrobce
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Coca-Cola HBC Polska), která se prodává v Polsku a vyrábí
v České republice, odráží jednoduchost, minimalismus, čistotu
a eleganci křišťálově čisté kapky vody.

Brazilci pijí ovocné
pivo z červené lahve
Proti tradici v pivních lahvích z hlediska barvy se postavila
společnost O-I ve spolupráci se zákazníkem Ambev. Na
veletrhu BrauBeviale, více na stranách 44 a 45, představila pro komerční využití první červeně zabarvenou skleněnou lahev na světě. Lahev je určena pro pivo s příchutí
citrusu Skol Beats Secret. Ojedinělá inovace je výsledkem
interních výzkumných a technologických postupů společnosti O-I, které jí umožnily vyrábět červené skleněné lahve
ve velkém množství za přijatelnou cenu. První zemí, která
spouští výrobu červeného skla, je Brazílie.
Řada produktů Skol Beats má prostřednictvím nového designu ukázat moderní identitu výrobku, který lahev obsahuje. Původní nápoje Skol Beats byly vyráběny v čirých
lahvích. Ambev následně začal vyrábět nové verze včetně
nápoje Extreme v černé lahvi, Senses v modré, Spirit v ze‑
lené, a nyní také Secret v červené lahvi. Každá z verzí
má svou specifickou příchuť. Více o nápojových novinkách
z BrauBeviale na stranách 44 a 45. 

PR PREZENTACE

VÝSLEDKY ROKU 2016
překonávají očekávaný vývoj
Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. navázala na předešlé úspěšné roky
a podařilo se jí dosáhnout výsledků, které předpokládaný vývoj roku 2016 překonaly.
V Brně jako doma
Na brněnské veletržní scéně hostuje firma z Frýdku-Místku už
jedenáctým rokem. Nechybí na obalovém veletrhu EMBAX/
/SALIMA ani na strojírenském veletrhu MSV. Letos opět představila značicí technologie Markem-Imaje v nepřehlédnutelné
koncepci své výstavní expozice. Otevřenost, vzdušnost a okamžitý přístup k vystaveným technologiím přilákal stovky zájemců z řad nejen strojírenských odvětví.
V balicí lince tiskárna
spolupracovala s robotem
Interaktivní projekt Packaging Live se bez kvalitního značení
neobejde. Ať už se jedná o primární potisk v potravinářství
nebo značení krabic s hračkami konkrétním dětem, vždy se
o to postaraly tiskárny Markem-Imaje společnosti ONDRÁŠEK
INK-JET SYSTEM. Letos poprvé v balicí lince podával krabičky
inkjetové tiskárně robot, v dalším úseku značily tiskárny zboží
přímo na dopravníkovém pásu nebo automaticky aplikovaly
etikety na paletu.

9028 Green Campaign
Od února do konce srpna měli zákazníci možnost zakoupit
unikátní tiskárnu MI 9028 za výhodných podmínek. Green
Campaign měla úspěch a tiskárna, která byla navržena
a koncipována tak, aby svým uživatelům přinesla inovaci
a usnadnila jim každodenní provoz, se uplatnila i v těch nejnáročnějších podmínkách.
„Připravujeme pro zákazníky novinky, které rozšíří naše portfolio a jim usnadní práci. Nadále budeme poskytovat nadstandardní služby, které jsou pro nás samozřejmostí,“ uvedl
obchodní ředitel Michal Kolář. „Přejeme všem našim partnerům a zákazníkům úspěšný rok 2017 a děkujeme za dosavadní spolupráci.“

www.ondrasek.cz
PI

PF 2017
Děkujeme Vám
za úspěšnou spolupráci,
přejeme příjemné prožití
vánočních svátků
a šťastný nový rok.

www.ondrasek.cz

IDENTIFIKACE

Nová Pravidla
pro přiřazování GTIN
PO DELŠÍM ČASOVÉM ODSTUPU SE VRACÍME K TÉMATU, KTERÉ JE STÁLE AKTUÁLNÍ, NEBOŤ PŘEDSTAVUJE
PRO VĚTŠINU UŽIVATELŮ SYSTÉMU GS1 JEDNU ZE ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ, JÍŽ JE EMISE GTIN,
JEDNOHO ZE ZÁKLADNÍCH KMENOVÝCH DAT.
Michal Bílý, GS1 Czech Republic

P

řiřazení globálně unikátní identifikace obchodním položkám znamená rozhodující moment pro zajištění akceschopnosti, funkčnosti a efektivity celého dodavatelského
řetězce. Standardní identifikace obchodních položek je základ pro přesnou výměnu informací o produktech mezi obchodními partnery ve všem srozumitelné podobě. Pokud
všichni partneři dodržují Pravidla pro přiřazování GTIN a tuto
činnost provádějí správně, celkové náklady podél dodavatelského řetězce jsou minimalizovány.
V polovině roku 2016 organizace GS1 vydala upravenou
verzi normativů se záměrem celkového zjednodušení a dosažení větší přehlednosti a srozumitelnosti pro uživatele. Pravidla
nejsou nová, ale představují přehlednější celek uspořádaný
v deseti kapitolách, doplněný přesnými definicemi omezujícími
možná nedorozumění a dezinterpretace.
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GTIN — GLOBAL TRADE ITEM NUMBER
GLOBÁLNÍ ČÍSLO OBCHODNÍ POLOŽKY
GTIN je standardní numerická struktura využí vaná
k unikátní identifikaci obchodní položky nebo
služby, pro kterou existuje opakovaná potřeba vyhledání předem definovaných kmenových dat a jež
může být oceňována, objednávána či fakturována
v jakémkoli místě dodavatelského řetězce. 

Inovovaná verze primárně řeší klasickou otázku: Kdy je nutné
přiřadit nový GTIN?, a v rámci zjednodušení se dále nezabývá různými variantami a možnostmi stavů, kdy lze ponechat
původní identifikaci beze změny.

Užijte si Vánoce
bez obav

Nonstop servis
i o svátcích
Naši technici jsou připraveni
okamžitě řešit případné poruchy
tiskáren i během svátků.

24 hodin denně
na čísle 608 034 783

www.bprinting.eu

IDENTIFIKACE
Jednotlivé kapitoly dokumentu pro přiřazo-

Nové definice terminologie
Zcela nové je uvedení definic, které doplňují používanou terminologii. Jde o jednoduchou, avšak – pro správné pocho‑
pení přiřazování GTIN – velmi podstatnou změnu. Uvedena
je jak u většiny kapitol, tak i v samém úvodu, a to vysvětlením
dvou základních pojmů: nový produkt a změněný produkt.

vání GTIN se týkají níže uvedených oblastí,
doplněných vždy o sestavu reálných scénářů, tj. konkrétních příkladů z praxe:
1. Zavedení nového produktu
2. Deklarované složení a funkčnost
3. Deklarovaný čistý netto obsah
4. Změna rozměrů či hrubé hmotnosti

NOVÝ PRODUKT
A ZMĚNĚNÝ PRODUKT
Nový produkt doposud na trhu neexistuje a představuje novou položku v aktuální nabídce výrobce.
Jedná se o nový přírůstek v portfoliu nabízeného
zboží. Přiřazení nového GTIN novému produktu,
aby byl jednoznačně odlišitelný od již existujících
položek na trhu, je základní pravidlo.
Změněný produkt souvisí s plánovanou výměnou,
kdy podle rozhodnutí vlastníka po dokončení obměny již dále na trhu nebude existovat dosavadní
produkt. Pravidla pro přiřazování GTIN určují, jaká
změna vlastností produktu jednoznačně vede k požadavku přiřazení nového GTIN. 

Současně je uvedena nápověda pro snazší posouzení situace, která se týká GTIN změněného produktu. Je-li uváděn
na trh změněný produkt, emitent musí přiřadit nový GTIN,
pokud se změna váže alespoň k jedné z následujících zásad:

 Zákazník či obchodní partner musí být schopen odlišit
změněný produkt od dosud platné varianty.
 Existuje legislativní povinnost odlišení pozměněného
produktu ve vztahu k zákazníkovi či obchodnímu
partnerovi.
 Změna produktu bude mít podstatný dopad
na dodavatelský řetězec (např.: jak je produkt
dopravován, skladován, přijímán na sklad aj.).
Pravidla pro přiřazování GTIN také určují (a s využitím příznačných ikon graficky znázorňují), na jakou část hierarchie balení
se daná produktová změna vztahuje.
Pozor na lokální nebo sektorovou legislativu!
Explicitně je deklarováno právo vlastníka (tj. smluvního partnera GS1 Czech Republic) na přidělení nového GTIN položce
i v případech, kdy to pravidla přímo nevyžadují. Pravidla také
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5. Přidání/odebrání certifikační značky
6. Hlavní obchodní značka
7. Specifické období nebo reklamní produkt
8. Množství položek v obalu
9. Předem definovaný sortiment
10. Cena uvedená na obalu

výslovně upozorňují na možnost existence lokální či sektorové
legislativy, která může být velmi striktní, a tudíž vyžadovat dodatečná omezení. Dobrým příkladem takové úpravy je zákaz
opětovného využívání již jednou přiděleného GTIN v sektoru
zdravotnictví.
Specifické oblasti:
subdodavatelé a čerstvé potraviny
Pravidla pro přiřazování GTIN jsou ve své další části doplněna o specifické oblasti, konkrétně o sektor subdodavatelů
a o sektor čerstvých potravin. Zde již nejsou dělena do kapitol; přiřazování nových GTIN autoři představují na konkrétních příkladech, obchodních scénářích.
Samostatná část pravidel je věnována zdravotnickému sektoru.
Tato oblast je proti původní verzi ponechána beze změny. Je
realizována formou poměrně detailního průvodce, jehož poslední aktualizace proběhla v období 12/2015. Materiál je
tedy dostatečně čerstvý, velmi názorný a přehledný.
Podpora uživatelům Systému GS1
A jaká je pro širokou škálu uživatelů Systému GS1 související podpora? Nová Pravidla pro přiřazování GTIN doplňuje
praktický srozumitelný nástroj pro usnadnění rozhodování, kdy
přidělit unikátní identifikaci GTIN – tzv. Decision-Support Tool.
GS1 Czech Republic nabízí školení, profesionální prezentace
na uvedené téma s následnou praktickou diskusí a zodpověze‑
ním často pokládaných otázek. Více na www.gs1akademie.cz.
Kompletní pravidla jsou dostupná na webových stránkách
GS1 Czech Republic a budou v co nejkratší době přeložena
do českého jazyka. Další formou podpory jsou krátké konzultace na konkrétní témata podle požadavků a dotazů uživatelů.
V následujícím vydání magazínu Packaging Herald se budeme věnovat novým pravidlům pro přiřazování GLD. 

MATERIÁLY

Přepravní balení
v plastu: čisté a lehké
I KDYŽ SE U PŘEPRAVNÍHO BALENÍ UPLATŇUJÍ PRAKTICKY VŠECHNY TYPY OBALOVÝCH MATERIÁLŮ,
PŘEDEVŠÍM U VRATNÝCH TYPŮ SE OBALY HOJNĚ VYRÁBĚJÍ Z PLASTŮ. VÝROBCI I DISTRIBUTOŘI OCEŇUJÍ
JEJICH NIŽŠÍ HMOTNOST, OBVYKLE DOBROU SKLADOVATELNOST A VYSOKOU HYGIENIČNOST.
S PLASTOVÝMI PŘEPRAVNÍMI OBALY SE LZE SETKAT JAK V PODOBĚ BEDEN, TAK I KONTEJNERŮ
ČI CISTEREN.
Alois Sklenář

P

řepravní balení, zvláště exportního charakteru, patří
k nejnáročnějším způsobům balení. V průběhu celého logistického cyklu hrají velkou roli i mezioperační přepravní
obaly. Podobně jako u ostatních typů i zde se uplatňují obaly
standardního a nestandardního charakteru. Specifikem transportních obalů je však převaha druhého typu balení, kdy je
obal vyvíjen na základě analýzy, která zohledňuje nejenom
požadavky na balení produktu z hlediska jeho tvaru, hmotnosti, materiálu apod., ale musí do ní být zahrnuty veškeré
požadavky zákazníka včetně informací například o typu dopravy, požadavků na skladování, způsobu manipulace a možnosti vybalování.
Plasty neabsorbují pachy ani vlhkost
Nespornou výhodou plastových boxů je proti dřevěným
obalům nižší hmotnost a snadné čištění. Další výhodou je, že
plasty neabsorbují pachy ani vlhkost. V transportním i mezioperačním balení pevných částí se nejčastěji uplatňují bedny,
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paletboxy či přepravky s modulovým uspořádáním. U chemikálií či tekutin se nejčastěji setkáváme s kontejnery, cisternami
či obřími BIB obaly. Z materiálů se hojně využívá PE, PP či
kopolymery, eventuálně kompozitní materiály. Setkat se však
lze i s PS, PVC, PET či PUR – tyto materiály jsou však nejčastěji používány na výrobu fixačních prvků ve formě pěny nebo
fólie. I u tradičních plastů je možné v současnosti zpozorovat
určité materiálové proměny.
Komůrkový versus bublinkový plast
Již před řadou let byl v přepravním balení u pevných beden velice populární komůrkový PP, který se ukázal být svou skladbou
vhodnější než plnostěnné plastové desky. Nejenom na našem
trhu prakticky zdomácněl termín kartonplast (někdy i plastkarton), protože extrudovaný typ PP svým vzhledem vzdáleně
připomínal jakousi plastovou vlnitou lepenku. V současnosti,
zvláště v oblasti automotive, se stále častěji více prosazuje
polypropylen bublinkový (con pearl) na úkor komůrkového PP.

MATERIÁLY

Na rozdíl od tzv. kartonplastu má vyšší pevnost při stejné
plošné hmotnosti. Díky své jedinečné struktuře (bublinková
struktura má stejné mechanické vlastnosti v obou směrech x,
y) je i velmi pružný. Vydrží i více než 1000 ohybů. Desky
jsou vyrobeny ze tří polypropylenových vrstev. Střední vrstva
je lisovaná za tepla a ve vakuu, poté je nalaminovaná na
spodní rovnou vrstvu tak, že buňky jsou hermeticky uzavřeny.
Následuje laminace horní vrstvy na vrcholy uzavřených buněk.

při přepravě prázdného boxu ušetří nezanedbatelnou část
nákladů. Dalším vylepšením všech typů plastů s vylehčenou
strukturou (kartonplast, con pearl, triplex a další) je jejich laminování. Laminace se obvykle provádí pomocí textilie či pěny
a díky ní je možné do obalu balit prakticky cokoli, aniž by
hrozilo poškrábání či jiná forma narušení povrchu přepravovaného zboží.
O ALTERNATIVNÍM ŘEŠENÍ K IBC SE

Desky z materiálu con pearl
se liší svým tvarováním
K významným výrobcům přepravních boxů z tohoto typu materiálu patří společnost friedola TECH. K novějším typům obalů
této firmy patří i box Light Tek Box z edice Light Pearl Sleeve.
Desky z materiálu con pearl se liší svým tvarováním. Struktura
vnitřní vrstvy trochu připomíná svým tvarem bublinkovou fólii,
samozřejmě v tuhém provedení. Vzhledem k takto vylehčenému materiálu má robustní box integrovaný na paletě až
o 80 % nižší hmotnost ve srovnání s podobným řešením z jiných materiálů. Ze stejného typu materiálu vyrábí přepravní
bedny a paletboxy i společnost Lindörfer + Steiner. Na našem
trhu vyrábí obaly z con pearl, který se vyrábí z plně recy‑
klovatelného polypropylenu, společnost První obalová.
Plast je vhodný i pro kontakt s potravinami (je mj. i sterilizovatelný vodní parou). Vedle již uvedených vlastností má i další
benefity. Má dobré izolační vlastnosti, není elektricky vodivý,
ale je antistatický a není abrazivní, takže je šetrnější k baleným výrobkům. Materiál se vyznačuje i velmi dobrými zpracovatelskými vlastnostmi – dobře se řeže i potiskuje.

DOZVÍTE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Stroje & zařízení

Nová dimenze
potisku 3D předmětů.
Omniﬁre. Od Heidelbergu.
Omniﬁre otevírá zcela nové možnosti individualizovaného
potisku předmětů. Ve výrobě, v meziskladu i v prodejně
lze během chvíle personalizovat předměty a poskytnout
zákazníkovi novou přidanou hodnotu zboží.
Plnobarevný digitální tisk na strukturované povrchy
předmětů, to je Omniﬁre!
heidelberg.com/en/omniﬁ re_250

NESPORNOU VÝHODOU
PLASTOVÝCH BOXŮ JE PROTI
DŘEVĚNÝM OBALŮM NIŽŠÍ
HMOTNOST A SNADNÉ ČIŠTĚNÍ.
Vylehčené vícevrstvé plasty jsou trendy
Vedle con pearl tvoří další alternativu ke kartonplastu i další
podobný materiál, triplex. Materiál, který ve své výrobě využívá TRIPLEX Kunststoffe, patří k novějším hojně využívaným
produktům. Opět se jedná o třívrstvý materiál – tedy dvě krycí
vrstvy, uvnitř vrstva tvarovaná. Vnitřní vrstva sandwiche vytváří
opticky jakoby dvě vrstvy vzájemně posunutých jamek, které
tvoří charakteristickou a nezaměnitelnou geometrii. Vzduchová
mezera je tady větší než u podobných jiných typů desek.
Naprosto konstantní tloušťka v celé ploše je předpokladem
kvalitního svařování desek. Společnost nabízí hned celou řadu
standardních beden či obalů na míru z tohoto materiálu. K novinkám patří boxy se skládatelnými stěnami pláště. Toto řešení

Heidelberg Praha spol. s r.o.
Pro více informací o možnostech digitálních
tiskových technologií Heidelberg a nezávazné
konzultace kontaktujte našeho produktového
specialistu.

David Hloušek
Key account digital
Tel.: 225 993 210, Mob.: 602 388 741
E-mail: david.hlousek@heidelberg.com

TECHNOLOGIE

Tiskneme
reklamní předměty
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY PATŘÍ MEZI BĚŽNÉ JEVY OBCHODNÍ KOMUNIKACE JAK NA ÚROVNI
B2B, TAK I B2C ČI C2C. JEDNÁ SE O POMĚRNĚ ŠIROKÝ ZÁBĚR 3D PŘEDMĚTŮ OD UŽITNÝCH PŘES
DEKORATIVNÍ AŽ PO PŘEDMĚTY PŘINÁŠEJÍCÍ TŘEBA JEN RADOST ČI ZÁBAVU. VÝROBKY MOHOU BÝT
VE SPOJENÍ S POTRAVINOU, NÁPOJEM ČI JEN OPRAVDU VE FORMĚ DÁRKU V PODOBĚ HRNEČKU,
PROPISKY ČI VISAČKY NA KLÍČE. I KDYŽ EXISTUJÍ I REKLAMNÍ PŘEDMĚTY BEZ POTISKU, VE SPOJENÍ
S REKLAMOU JE ČASTĚJŠÍ VARIANTA S POTISKEM.
Jana Žižková

R

eklamní předmět není obyčejný dárek, musí na obdarovaného působit i jako forma určitého sdělení. Toto sdělení má nejčastěji formu loga, názvu firmy, adresy, typu
produktu či reklamního sloganu. Mezi reklamními předměty
najdeme nejen kancelářské potřeby (propisky, tužky, stojánky,
bloky), ale i předměty s pracovní činností nepřímo související –
keramiku, textil či golfové míčky. Reklama může být realizována i na láhvi vína či bonboniérové krabici. Velká variabilita
reklamních předmětů je dána jejich cíleným užitím (dárky pro
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potenciální klienty, manažerské dárky, promotion předměty
apod.). Především díky pokroku v digitálních technologiích se
u reklamních předmětů lze setkat i se stále vzrůstající mírou
personifikace.
Možnosti grafické realizace
Reklamní a dárkové předměty lze potiskovat (sítotisk, tamponový tisk, nepřímý tisk z výšky – slangově nazývaný též suchý
ofset, či digitální tisky) nebo dekorovat (pískování, leptání,

TECHNOLOGIE

etiketování, vyšívání, gravírování, ražba, laserové vypalování
atd.). Velká nabídka tiskových a dekorovacích technik je dána
širokým materiálovým, tvarovým a grafickým záběrem předmětů. Zatímco u předmětů ze skla, kovů či plastů se lze setkat
prakticky s jakoukoli technologií kromě výšivky, u textilu je dekorace omezena především právě na výšivku, tisk a částečně
horkou ražbu z fólie. Ani u papíru (ale nutno podotknout, že
tento materiál se objevuje ve výrobě reklamních předmětů
méně často) s pískováním, leptáním či výšivkou neuspějeme.
Při dokončovacím zpracování reklamních předmětů někteří výrobci kvůli zdůraznění výsledného efektu používají i kombinace různých výše uvedených technik.
Pískování, flockování,
leptání i gravírování laserem
Reklamním předmětem může být skleněná číše, kovový štítek,
plastová visačka či praktický USB disk. Na všechny tyto předměty lze sice i tisknout či etiketovat, ale dekorování ve spojení se vkusným návrhem často téměř automaticky posouvá
reklamu tohoto typu do vyššího levelu. Pískování je tech nika,
při které se tryskáním korundového písku (nebo jiného abraziva), upravuje povrch předmětu. Touto technikou lze předměty
očistit, zdrsnit nebo jinak upravit (matování,
signování). Negativním či pozitivním písková‑
ním lze dekorovat sklenice k maturitě, pro ‑
moci, svatební číše, hrnky, vinné láhve i sportovní
poháry.

kterém se využívají nanobarvy. Tisk, pískování, ale i dekoraci
laserem v podobě řezání či gravírování nabízí Reklamní
studio 3S. Výsledek, laserové značení povrchu skla, je velmi
podobný pískování, zvládne však jemnější detaily. Společnost
Anglass se také již dávno nezabývá jen výrobou skla, ale je
schopna tisknout (sítotisk, tamponový tisk, digitální tisk) a dekorovat i porcelán, plasty, papír i jiné materiály. Pro pískování
jsou nejvhodnější grafiky s výrazným kontrastem, nejlépe perokresby. Po patřičné úpravě nebo překreslení mohou být jako
podklad pro pískování použity i libovolné fotografie. Při dekoraci skla lze využít i imitační technologie pískování, které spočívají ve využití speciálních sítotiskových přípravků, které svými
optickými vlastnostmi imitují pískování a chemické matování.
Komplexní služby ve výrobě reklamy
Řada zákazníků si nechává na konkrétní předměty zrealizovat
reklamu v podobě dekorace či tisku, druhá část klientů konzultuje i výrobu vlastního reklamního předmětu. Většina reklamních společností svým klientům nabízí obě možnosti řešení.
Mezi ně patří i jeden z lídrů na trhu s reklamními předměty,
společnost REDA, která jen na svém e-shopu v současnosti
nabízí více než 6500 různých dárkových a reklamních pro‑

REKLAMA MŮŽE
BÝT REALIZOVÁNA
I NA LAHVI VÍNA ČI
BONBONIÉROVÉ
KRABICI.
Brněnská společnost Flocker dokáže pískované
sklo velmi zdařile i tónovat pomocí technologie
NANO Decoration, která umožňuje vytvářet
nové efekty kombinací barev a matů a zároveň poskytuje
i vysokou ochranu proti poškození. Již od jednoho kusu lze
předměty dekorovat i flockováním, což je elektrostatické nanášení textilní střiže na nejrůznější povrchy materiálů, které jsou
pokryty lepidlem. Jednotlivá vlákna se v lepidle zakotví a utvoří
tak sametový povrch. Již přes 20 let se specializuje na potisk
a dekoraci reklamních předmětů firma M-print. Mezi předměty, které lze „pískovat“, patří například: skleněný pilník, kovové likérky, luxusní pera či zapalovače. Především pro potisk
čirého skla firma klientům nabízí tzv. barevné pískování, při

duktů, které může dekorovat na přání zákazníka 10 rozličnými typy technologií. Společnost pracuje i s řadou známých
značek, např. Parker, Waterman, Callaway. Pro náročné klienty nabízí dárkové sety či předměty z vlastních luxusních řad
Santini, R-LINE a Beaver.

DALŠÍ PŘÍKLADY
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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Stroj na výrobu etiket
SPLŇUJE INDIVIDUÁLNÍ NÁROKY
SPOLEČNOST GALLUS, VÝROBCE ROTAČNÍCH TISKOVÝCH STROJŮ S ÚZKOU DRÁHOU
POTISKOVANÉHO SUBSTRÁTU PRO VÝROBU ETIKET A FLEXIBILNÍCH OBALŮ, PŘEDSTAVILA V ZÁŘÍ
NA GALLUS INNOVATION DAYS 2016 VE ŠVÝCARSKÉM ST. GALLENU ZCELA NOVÝ TISKOVÝ
STROJ GALLUS LABELMASTER. STROJ JE URČEN PŘEDEVŠÍM PRO VÝROBU ETIKET A JEHO VLASTNOSTI
SPLŇUJÍ SOUČASNÉ INDIVIDUÁLNÍ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ.
Adriana Weberová

V

ývoj a výroba nového tiskového stroje je výsledkem spolupráce firem Gallus a Heidelberg, který je 100% vlastníkem Gallusu a zajišťuje celosvětově prodej i servis
těchto strojů. Nový flexotiskový stroj Labelmaster má jako první
z této skupiny strojů Gallus možnost potisku média o šířce až
440 mm. Stroj je poháněn dvěma servomotory. Právě zde se
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nejvíce využilo zkušeností z vývoje archových ofsetových strojů
Heidelberg. Zařízení je možné vybavit i nově vyvinutou sítotiskovou jednotkou (rotační sítotisk), která uživatelům umožňuje
využít více dokončovacích možností a jedním průjezdem potiskovaného média vyrobit finální polygrafický produkt – kvalitní etiketu nebo flexibilní obal.

TECHNOLOGIE

Tiskárna zpracovává velké
množství spíše menších zakázek
Vlastnosti Labelmasteru se snaží kopírovat současné směry na trhu etiket a flexibilních obalů
plynoucí z požadavků jejich výrobců. Stroj musí
být maximálně automatizovaný, aby co nejvíce
zrychlil nastavení na zakázku a minimalizoval
lidskou chybu. Zároveň musí být dosaženo co
nejvyšší celkové produktivity stroje.
„Stroj musí dále respektovat fakt, že na něm
bude zpracováváno velké množství spíše menších zakázek. Vedle automatizace přípravy na
zakázku musí být také velmi flexibilní v nastavení
a musí se minimalizovat čas a materiál nezbytný na rozjezd
zakázky. V neposlední řadě musí stroj poskytovat perfektní
kvalitu tisku, ať už z pohledu barevnosti či soutisku,“ doplňuje
Jarmil Králíček ze společnosti Heidelberg Praha, která stroje
Gallus na českém trhu prodává a servisuje.

NOVÝ LABELMASTER
POTISKUJE MÉDIA V ŠÍŘI
AŽ 440 MM, RYCHLOSTÍ
AŽ 200 M/MIN.

Labelmaster podporuje
papír i PE a PP fólie
Hlavním úkolem při vývoji bylo splnit výše uvedené předpoklady. Výsledkem je tisk probíhající rychlostí až 200 m/min.,
který se vyznačuje 100% přesností soutisku. Má jednoduché
ovládání, kdy je centrální pult řízení s dotykovým panelem
HMI posuvný podél celého stroje. Vysoký stupeň automatizace
nastavení a jednoduchá výměna lehkých hliníkových válců
s tiskovou formou zkracují přípravné časy na zakázku. Zásadní
zkrácení délky dráhy média mezi tiskovými jednotkami na 1,1 m
snižuje množství odpadu.

Labelmaster má modulární stavbu. Může být nakonfigurován přesně tak, aby maximálně vyhovoval
potřebám koncového zákazníka. Tiskový stroj bude
k dispozici ve třech kategoriích. Základní verze
zahrnuje všechny standardy tisku etiket, přičemž
Plus model nabízí větší flexibilitu. Rozšířená verze
Advanced je konfigurovatelná pro všechny úrovně
automatizace. 

Dalším příkladem snižování produkčních nákladů je také optimalizované
množství inkoustu v zásobníku pro komorovou stěrku, které vyžaduje pouze
250 gramů barvy.
Labelmaster dále podporuje nepřeberné množství substrátů od papíru
až po PE a PP fólie. 
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Robotické rameno UR5 zkvalitnilo
a zrychlilo otryskávání výlisků
Případová studie společnosti
Universal Robots
Linaset, a.s., Česká republika, www.linaset.cz
Průmyslová odvětví:
Strojírenství, automobilový průmysl,
výroba plastů, chemická výroba.
Zadání:
Otryskávání plastových výlisků – přesná
manipulace s aplikátorem tryskacího média.
Požadavek na automatizaci:
Robot zajišťuje opakovanou a pro člověka fyzicky
náročnou operaci přesného odstraňování otřepů na
výliscích pomocí tryskacího média v sériové výrobě.
Klíčové výhody:
 Možnost bezpečně pracovat společně
s lidmi, bez ochranné klece
a bezpečnostních závor
 Zvýšení produktivity a efektivity díky 			
přesnému a opakovatelnému časovému cyklu
 Zajištění vysoké kvality
a přesnosti otryskání výlisků
 Snížení nákladů na tryskací médium
 Omezení monotónních
manuálních činností člověka
 Rychlé dodání a instalace robota
 Velmi rychlá návratnost investice
Návratnost investice:
Očekávaná 36 měsíců, skutečná 12 měsíců.
Velikost společnosti:
750 zaměstnanců
Potřeby/výzvy a očekávání: Firma Linaset dodává
plastové výlisky zákazníkům z oblasti automobilového průmyslu i dalších sektorů průmyslu. Po vylisování na vstřikovacím lisu se povrch každého kusu finalizuje oboustranným
otryskáním speciálním tryskacím médiem. Před nasazením robotu UR5 se provádělo otryskávání výlisků ručně na speciálním
stole s přípravky pro uchycení výrobků a aplikační pistolí.
Operace byla náročná nejen na čas a přesnost provedení, jelikož aplikátor je nutné držet kolmo nad výlisky, což bylo pro
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pracovníky fyzicky náročné. Pracoviště je navíc velmi prašné
a hlučné. Manuální metoda otryskávání byla náročná na čas
a docházelo k nerovnoměrnému otryskání výrobků, které byly
při finální kontrole před zabalením a odesláním zákazníkovi
vraceny zpět k opakovanému zpracování. Vzhledem k časové náročnosti finalizační operace nebylo možné zpracovat
denní produkci vstřikovacího lisu a docházelo k prodlevám
ve výrobě.

Rozhodnutí vedení firmy Linaset pro pořízení robotu UR5 bylo
velmi rychlé, stejně jako nasazení robotického ramene do
produkčního procesu. Již během jednoho týdne od objednání začal robot pracovat v testovacím provozu. Robot je
umístěn na původním pracovišti a vybaven jednoduchým přípravkem pro uchycení aplikátoru tryskacího média. Díky bezpečnostním prvkům implementovaným přímo v robotu může
UR5 pracovat společně s lidskou obsluhou, která zakládá výlisky do přípravků a již během cyklu robota otáčí otryskané
kusy pro finalizaci z druhé strany. „Pro robotické rameno UR5
jsme se rozhodli hned z několika důvodů. Předně jsme potřebovali robotické řešení, které bude moci bezpečně fungovat
na společném pracovišti s lidmi. Dále pro nás byla důležitá
variabilita nasazení robotu na různé úlohy ve výrobním procesu. Oba předpoklady naplňuje UR5 dokonale, jelikož splňuje bezpečnostní normy pro spolupráci s lidmi, pro nasazení
na jiném pracovišti ho jednoduše vytáhneme z elektrické zásuvky, přeneseme a během chvilky přeprogramujeme,“ říká
Petr Šromota, vedoucí hlavní výroby firmy Linaset.

PR PREZENTACE

Popis aplikace: Robotické rameno UR5 nahradilo fyzicky
náročnou a neergonomickou práci obsluhy tryskacího pracoviště a s absolutní přesností a v pevně daném čase finalizuje
výlisky, které jeho lidský spolupracovník zasadí do přípravků.
Akční rádius robotu sice umožňuje otryskání menšího počtu
výrobků v jednom cyklu, než prováděla lidská obsluha pracoviště, ovšem zároveň se až o 30 % zkrátil čas zpracování
jednoho dílu. Ve výsledku se tedy zvýšila produkce a díky absolutně přesnému otryskání každého výlisku se rovněž zcela
minimalizoval počet kusů, které se při výstupní kontrole vracejí
zpět k otryskání. Díky robotu UR5 nyní Linaset dokáže finalizovat, zkontrolovat, zabalit a odeslat celou denní produkci
vstřikovacího lisu. Pracovník zakládající výlisky do přípravků
ovládá robotické rameno jediným tlačítkem a během jeho
pracovního cyklu obrací již otryskané kusy pro zpracování
z druhé strany. Robot detekuje přítomnost tryskacího média
a automaticky se zastaví, jakmile je třeba je doplnit.

Dodavatel řešení: EXACTEC, Liberec, Česká republika
Uživatel řešení: Linaset, a.s., působí na trhu již více než
55 let. Je tradičním plně integrovaným dodavatelem komplexních projektů pro automotive i další průmyslové obory. Vyrábí
vysoce jakostní technické výlisky, vstřikovací formy pro zpracování termoplastů a termosetů a kompletuje konstrukční sestavy,
finální výrobky a domácí spotřebiče.

VÝSLEDKY A PŘÍNOSY
 Lehký robot UR5 nahradil ve firmě Linaset
fyzicky náročnou práci lidí a pomohl zvýšit
produktivitu a efektivitu práce.

 UR5 zrychlil čas na zpracování jednoho dílu
až o 30 % (záměrem inovace bylo dosažení
alespoň 20% zrychlení) a zcela minimalizoval

Během více než půlročního nepřetržitého provozu (v režimu
24 × 7) v extrémně prašném prostředí nezaznamenala firma
Linaset žádnou poruchu či neplánovanou odstávku robotu
UR5. Nad rámec pravidelné údržby a čištění řídicí jednotky
od prachu nebylo třeba provádět žádné servisní úkony nebo
měnit náhradní díly. Linaset neplánuje ani neprovádí žádné
mimořádné odstávky svého robotu a nedrží si zásobu náhradních dílů. Společnost EXACTEC, dodavatel robotů Universal
Robots, přito m garantuje obnovení provozu robotu při jakékoli
závadě do 48 hodin. Při úvodním naprogramování činnosti
robotu UR5 asistovali specialisté společnosti EXACTEC, veškerou další konfiguraci robotu provádějí proškolení zaměstnanci firmy Linaset.

nutnost opakování finalizační operace.

 Díky opakovatelné přesnosti otryskání se
podařilo snížit spotřebu tryskacího média
o 35 % (plánována byla alespoň 20% úspora).

 Robot pracuje v sériové výrobě 24 hodin 		
denně 7 dní v týdnu, bez výpadků nebo
nucených servisních odstávek.

 Programování robotu a jeho pravidelnou 		
údržbu řeší proškolení zaměstnanci firmy.

 Robotické rameno Universal Robots ve všech
ohledech předčilo očekávání firmy Linaset,
která již nyní plánuje nasazení robotů UR
na dalších pracovištích.

Použité roboty a komponenty: 1× UR5
Implementace a školení: Dodavatelem robotu Universal
Robots ve firmě Linaset je společnost EXACTEC, která pomohla s jeho úvodní konfigurací a realizovala základní školení zaměstnanců, kteří robotické rameno následně programují
sami a provádějí jeho pravidelný servis podle doporučení
výrobce. Celková doba od objednání robotu UR5 po jeho
nasazení do výrobního procesu ve firmě Linaset nepřesáhla
jeden týden. „Přestože již máme nějaké zkušenosti s průmyslovými roboty, rychlost nasazení a flexibilita kolaborativního
robota UR5 nás opravdu velmi překvapila. Nemuseli jsme na
nic čekat a během několika dní byl robot nasazen na pracovišti a začal spolehlivě vykonávat svou práci. Jednoduché
doplňky pro umístění na pracovním stole a uchycení trysky aplikátoru tryskacího média jsme si snadno vyrobili sami a rovněž
dokážeme robotické rameno sami velice jednoduše programovat,“ doplňuje Petr Šromota, vedoucí hlavní výroby firmy
Linaset.

Spolehlivé kvality výrobků dosahuje Linaset s pod porou apli‑
kovaných zásad procesního řízení, integro va ného sy stému
managementu podle norem ISO/TS 16949:2009, EN ISO
9001:2008, EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007,
pokročilých statistických metod řízení kvality, špičkového strojního vybavení a týmu motivovaných pracovníků. Společnost
Linaset zvyšuje produktivitu výroby a snižuje náklady. Své
výrobky a služby nabízí za trvale konkurenceschopné ceny
a v roce 2015 dosáhla tržeb ve výši
820 milionů korun.
REFERENCE NA VIDEU
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Fixace
produkt chrání
i stabilizují
JEDNOU ZE ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ PŘEPRAVNÍHO OBALU JE PŘIROZENĚ OCHRANA PRODUKTU.
KROMĚ SPRÁVNĚ VYBRANÉHO MATERIÁLU A KONSTRUKCE OBALU SE NESMÍ PODCEŇOVAT ÚČINNÁ
FIXACE, KTERÁ ELIMINUJE PŘÍPADNÁ RIZIKA PLYNOUCÍ Z PÁDU, VIBRACE, NÁRAZU, SETRVAČNÉ SÍLY,
DEFORMACE, TLAKU PŘI STOHOVÁNÍ, ALE TAKÉ NAPŘÍKLAD I BODOVÉHO ZATÍŽENÍ.
Adriana Weberová
Sklo a elektroniku ochrání
kombinace PE a vlnité lepenky
Fixační systémy v přepravním balení zastupuje například vlnitá
lepenka v kombinaci s plasty ve formě fólií nebo pěn, a to jak
tuhých (EPS a jeho různé polymery), tak měkkých polymerů,
běžně ve formě PE, PP a PUR.
Zajímavým typem fixace rozvíjeným například ve společnosti
Servisbal Obaly je řešení, které využívá kombinaci dvou materiálů, konkrétně z pěnového PE profilu a vlnité lepenky.
Důvodem pro aplikaci obou těchto materiálů je ochrana velmi
choulostivých produktů během přepravy, především těch, které
mají velmi citlivé povrchy. „Jedná se většinou o výrobky, jež
jsou z estetických nebo funkčních důvodů lakovány, například sklo, elektroniku a další. Konkrétně může jít o skleněné
trubice, lakované díly interiéru automobilů nebo dvířka k nábytku,“ říká Dalibor Vrba, specialista marketingu společnosti
Servisbal Obaly.
PE profily vynikají šetrností k produktům
Zmíněné produkty se mohou během přepravy velmi snadno
poškodit; i když pomineme obvyklé rázy a otřesy, tak především kvůli chvění. V místě dotyku u většiny fixací totiž může docházet k jemným oděrkám výrobků, které se mohou projevit na
jejich povrchu zmatováním nebo dalšími barevnými změnami,
jež jsou z estetických nebo i funkčních důvodů nepřípustné.
„Zde se nejlépe osvědčí skvělé vlastnosti PE profilů – jednak
vynikající šetrnost k produktům a dále tlumicí schopnosti chránící před nárazy a otřesy,“ doplňuje Dalibor Vrba.
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Konkrétní aplikace vypadá v praxi tak, že se místa dotyku produktu s pevnou fixací opatří pěnovými profily. Veškeré chvění
je pak přenášeno na produkt pouze v místech dotyku, kde
však díky šetrnosti PE profilu nehrozí žádné riziko poškrábání
jeho povrchu. PE profil tak chrání produkt díky svým tlumicím
vlastnostem, zatímco vlnitá lepenka dodává obalu pevnost,
deformační zóny a stabilizaci v potřebné poloze (produkt se
při přepravě v obalu vyjma chvění dále nepohybuje). Výborně
jsou tak skloubeny vlastnosti obou dvou materiálů.
POKUD SE BALÍ VÍCE PRODUKTŮ DO
JEDNOHO OBALU, HROZÍ JEJICH POŠKOZENÍ
O SEBE NAVZÁJEM – VÍCE O TÉMATU NA

TVAROVÉ VÝSEKY SE VYRÁBĚJÍ
NA MÍRU JEDNOTLIVÝM PRODUKTŮM –
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Jako ochranné výplně se v přepravním balení dále používají
tvarované papíry. Jde o univerzální systém využívající strojově
mačkaný papír. Jednoduchý stroj lze snadno umístit na balicí
pracoviště, kde velmi rychle vyrábí fixaci, jež se vkládá do
krabice. Papír se v případě potřeby před vložením do obalu
může stočit nebo se jím obtočí balený produkt. „Tato fixace je
naprosto univerzální, dá se použít i na velmi těžké předměty.
Aplikace je jednoduchá, balit se s ní naučí každý bez složitého zaškolení,“ zmiňuje Dalibor Vrba. V současné době je na

LOGISTIKA

českém trhu nejrozšířenější systém FillPak a PadPak. Vzhledem
ke své univerzálnosti je tato technologie využívána e-shopy
a logistickými centry.

28. – 31. 1. 2017
Frankfurt nad Mohanem

Jako ochranné výplně se v přepravním balení dále používají
tvarované papíry Pad Pack, Raff Pack, Easy Pack, Paper Plus
od společnosti StoroPack. K ochraně křehkého zboží lze použít také papírovou vlnu.
ZA ZMÍNKU JISTĚ STOJÍ PAPÍROVÉ
NEBO PLASTOVÉ POLŠTÁŘE –
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

A konečně zapomenout bychom neměli na fixační řešení
fungující na principu materiál a vzduch neboli bublinkové
fólie. Několik typů vzduchových polštářků dokáže vyrobit stroj
Minipakr od společnosti Rajapack. Nabízí k výběru hned pět
druhů fólií – standardní polštářky o velikosti 200 x 130 mm,
dále vyrábí bublinkové fólie s malými bublinkami, dvojité nebo
dvoukomorové bubliny a velké bubliny. „Nejčastěji ho použí‑
vají e-shopy s menším množstvím odesílaných zásilek, ale
také farmaceutické firmy. Vhodný je také pro keramické výrobky. Dokáže obalit výrobky tak, aby dorazily nepoškozené,
i pokud bude krabice někde proražena,“ říká Lea Matysová,
Sales Team Leader, společnost Rajapack.
BUBLINKOVÁ FÓLIE NEDOKÁŽE
OCHRÁNIT CITLIVÉ ZBOŽÍ PŘED

Hello
tomorrow.
The
visionary
office.

The
stationery
trends.

POŠKRÁBÁNÍM NA 100 % –
VÍCE O ALTERNATIVĚ NA

PE PROFILY V KOMBINACI
S VLNITOU LEPENKOU VYKAZUJÍ
TYTO VLASTNOSTI
 díky své míře tlumení dostatečně vstřebávají
nárazy a otřesy

 při přímém styku s citlivým produktem
nezpůsobují oděrky ani zmatování

 je to ekonomicky výhodné řešení pro 		
malé série

 vlnitá lepenka tvoří důležité deformační zóny
 fixace z vlnité lepenky vykazuje dostatečnou
pevnost

Chystáte se na důležitá rozhodnutí dlouho
dopředu? Pokud ano, zarezervujte si již dnes
online vstupenku na veletrh Paperworld 2017.
Jen tak budete moci využít naší služby propojování nabídky a poptávky Business Matchmaking
a nové kontakty a naplánované schůzky se vám
v diáři objeví s velkým předstihem. Na přední
světový veletrh papírenských, kancelářských
a psacích potřeb se nelze lépe připravit:
paperworld.messefrankfurt.com/tickets
info@messefrankfurt.cz
Tel. +420 233 355 246

SOUTĚŽ
INTERVIEW

WorldStar Awards:
BODOVALO 11 ČESKÝCH
A SLOVENSKÝCH OBALŮ
DO SVĚTOVÉ OBALOVÉ SOUTĚŽE WORLDSTAR AWARDS, KTERÁ JE JEDNOU Z HLAVNÍCH
UDÁLOSTÍ WORLD PACKAGING ORGANIZATION (WPO), SE PŘIHLÁSILO REKORDNÍCH
13 ZÁSTUPCŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA. JEDNO Z OBALOVÝCH OCENĚNÍ ZÍSKAL
I NĚKOLIKRÁT ZMIŇOVANÝ OBAL NA KAROSERIE ŠKODA AUTO. NĚKTERÉ FIRMY ZÍSKALY
DOKONCE DVĚ OCENĚNÍ.
Kateřina Kolářová, Adriana Weberová

J

edinými certifikovanými soutěžemi pro nominaci do
WorldStar Awards jsou na českém a slovenském trhu
soutěže OBAL ROKU a DESIGN TOUCH organizované
OBALOVÝM INSTITUTEM SYBA. Více o slavnostním vyhlášení letošního ročníku tuzemské soutěže na stranách 50 a 51.
Za organizátora této soutěže se Vlado Volek a Kateřina
Kolářová zúčastnili zasedání WPO, které proběhlo v polovině
listopadu ve Vídni a vyvrcholilo hodnocením 292 přihlášených
obalů z 35 zemí celého světa. Z České republiky a Slovenska
získalo světové ocenění rekordních jedenáct obalových řešení.
Mezinárodní porotu zaujala Lahev Fromin – voda z doby
ledové od Davida Rybáře z grafického studia Dr. Design.
Vítězný exponát tvoří vizuálně dvě na sebe postavené kostky
ledu a svým nepravidelným tvarem prověřil možnosti sériové
výroby ve sklářském průmyslu. Láhev doplňuje etiketa tištěná
na čirý materiál a uzávěr z makrolonu.
Společnost THIMM Packaging získala hned dvě světové ceny:
SRP pro sýr Olmín, kdy sýry jsou v paletce umístěny nastojato,
aby čelní strana upoutala na první pohled. Otvory v paletce
slouží nejen k bezpečné aretaci jednotlivých sýrů, ale i jako
průduchy pro chlazení během celého logistického procesu
a zaručují optimální zrání sýra. Spokojený pes je zasilatelský
obal pro on-line obchod Spokojenypes.cz. Díky důmyslné konstrukci lze po odebrání obsahu proměnit klopovou krabici na
boudičku pro domácího mazlíčka. Obal tak získává druhý
život a lze ho složit zcela bez lepení.
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SOUTĚŽ

Dvě ocenění byla udělena i společnosti GRAFOBAL. Dárkový
obal na vázu má speciální skládání a vrchní část koresponduje s vizuálem pozvánky na 110. výročí, kde byla váza předávána. Zavírání je fixováno magnetem. Obal na pralinky po
rozbalení plní funkci servírovacího podnosu. Luxusně minimalistická grafika limitované série prezentuje značku ILLUI jak při
zavřeném obalu, tak v servírovacím módu.
Levitující audiopřehrávač od Smurfit Kappa je obal pro
jemnou elektroniku, který musí zvládnout zámořskou přepravu
a přitom korespondovat s trendy trvale udržitelného rozvoje. Polystyrenová výplň byla nahrazena vlnitou lepenkou.
Jednodílný insert poskytuje ochranný prostor, a produkt tak
téměř levituje uprostřed obalu.

kopíruje tvar baleného produktu. Celistvost svaru chrání proti
ztrátě vakua, ale balení zůstává snadno otevíratelné.
EuroClick je nová modulární přepravka společnosti Schoeller
Allibert. Obal prošel několika ergonomickými změnami
a i přes nižší hmotnost byla zachována stejná pevnost jako
u předcházející řady. Nasazovací rám Click Booster umožňuje
snadno zvýšit výšku přepravek, a tím rozšířit možnosti použití.
Více v magazínu Packaging Herald 06 str. 12.

Dárkový obal na vázu
(GRAFOBAL)

Duální obal autobusových sedadel Tetris od společnosti
Unipap představuje univerzální obalový komplet pro přepravu
několika odlišných typů autobusových dvousedadel. Proti předchozímu modelu znamená významnou úsporu přepravních nákladů. Konstrukci tvoří dřevěný support a plášť ze sedmivrstvé
vlnité lepenky. Více v magazínu Packaging Herald 06 str. 13.
Dvojitý vak plastových sudů EcoDRAFT od společnosti Cardiff
Group odděluje nápoj od tlačného plynu. Umožňuje tak bezkonkurenční zachování chuti nápoje, jehož trvanlivost prodlužuje až na dva roky. Vak je vyroben z vícevrstvé fólie, sud
z recyklovatelného PE. Robustností a odolností se vyrovná nerezovému sudu. Více v magazínu Packaging Herald 06 str. 64.
Steaky v balení Cryovac Darfresh společnosti Sealed Air jsou
udržovány déle svěží a chráněné. Steaky z Kosteleckých
Uzenin jsou tak přehledně vystaveny v regálech díky tvarovayoung-package_inzerce_01_CZ.pdf
30.11.2016
12:00:27
telné vrchní smrštitelné1 fólii,
která
pevně, avšak bez narušení

Obal pro
jemnou elektroniku
(Smurfit Kappa)

Balení Cryovac Darfresh
(Sealed Air)

Obal pro karoserie od ŠKODY AUTO je určen pro přepravu
čtyř karoserií do výrobního závodu v Indii. Tento koncept vytěžuje kontejner na maximum a přináší výraznou úsporu logistických nákladů. Více v magazínu Packaging Herald 06
str. 48 až 50.
Ceny budou předány na veletrhu Interpack, který se koná
od 4. do 10. května 2017 v Düsseldorfu. 
PI

Společnost Model Obaly a. s. vyhlašuje
22. ročník soutěže Young Package.
Navrhněte obal, se kterým si budete chtít hrát. Vytvořte interaktivní obal
a dokažte, že i s obalem, který dokonale chrání produkt, může být sranda.
www.young-package.com
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CASE STUDY

Pivní mok
v hnědých lahvích
má v zahraničí úspěch
SPOLEČNOST VETROPACK MORAVIA GLASS VYVINULA UŽ V ROCE 2014 PRO ZNAČKU
PILSNER URQUELL LAHEV SBM PU EXPORT 330 ML V HNĚDÉ SKLOVINĚ, KTERÁ JE URČENA VÝHRADNĚ
K EXPORTU. PIVO V HNĚDÝCH LAHVÍCH MÍŘÍCÍ NA EXPORT JE STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ. DO ZAHRANIČÍ
BYLO DOPOSUD VYEXPEDOVÁNO VÍCE NEŽ 15 MILIONŮ PLZEŇSKÉHO PIVA PRÁVĚ V HNĚDÉ SKLOVINĚ.
Adriana Weberová

S

polečnost Plzeňský Prazdroj přišla s jasnou představou
designu lahve a jeho provedení ve skle. Na základě
těchto informací došlo ve sklárně společnosti Vetropack
Moravia Glass k přesnému technickému provedení představy zákazníka do tvaru skleněné lahve. Hlavním motivem
byl populární retro styl podtrhující dlouhou tradici Plzeňského
Prazdroje, ale také přizpůsobení barvy cílovému trhu.
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Zvolena byla technologie
úzkohrdlého lisofuku
Vzhledem k tomu, že Pilsner Urquell je exportován do více
než 50 zemí a využívá mnoho variant lahví, soustředila se
v první fázi pozornost na třetinkové nevratné lahve mířící na
trhy v USA. Přípravné období trvalo v Plzeňském Prazdroji
přibližně 10 měsíců, z toho přípravná fáze ve spolupráci se

CASE STUDY

sklárnou zhruba půl roku. Z výrobního hlediska byla zvolena
technologie úzkohrdlého lisofuku, což je metoda, při níž se
v prvním kroku lisování tvaruje ústí lahve a v druhém kroku je
dofouknutý konečný tvar lahve.
Design ve stylu retro lahve
Výsledkem je hnědá nevratná lahev ležáku značky Pilsner
Urquell určená pro exportní trhy, která nahrazuje lahev v zelené sklovině. „Vývoj nové lahve probíhal ve spolupráci se
zákazníkem. Design byl zpracován ve stylu retro lahve s uvedením roku 1842, kdy byla zahájena výroba první várky
piva v Plzni,“ připomíná Ladislav Darmovzal, vedoucí prodeje
lahví společnosti Vetropack Moravia Glass.

DO ZAHRANIČÍ BYLO
DOPOSUD VYEXPEDOVÁNO
VÍCE NEŽ 15 MILIONŮ
PLZEŇSKÉHO PIVA PRÁVĚ
V HNĚDÉ LAHVI.
Piva a nápoje z pivovarů Plzeňského Prazdroje
se v současnosti vyvážejí do více než 50 zemí světa.

Hnědá barva skloviny byla zvolena především
ke standardu barvy skloviny používané na trhu
v USA u prémiových značek. V hnědém skle putovaly navíc vůbec první lahve používané pro
přepravu Plzeňského Prazdroje do zahraničí.
Etiketa připomíná
rodovou linii Pilsner Urquell
Také etiketa byla citlivě vytvořena pro exportní
trhy. Připomíná rodovou linii Pilsner Urquell za
uplynulých 174 let. „Milovníci prvního plzeňského ležáku na světě ocení díky tomuto obalu
ještě více jeho jedinečný odkaz i generace
plzeňských sládků a pivovarníků. Vývoj nové
exportní lahve spadá do období, kdy retro styl slaví úspěchy
v řadě oborů a oslovuje jak mladou generaci, tak ty, kteří jej
pamatují jako běžnou součást svého života,“ vysvětluje Petr
Dvořák, ředitel zahraničního marketingu značky Pilsner Urquell
společnosti Plzeňský Prazdroj.

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ DISPONUJE
ŠIROKÝM PORTFOLIEM PRODUKTŮ
Vlajkovou lodí Plzeňského Prazdroje je Pilsner
Urquell. V průběhu času obohatily nabídku
Plzeňského Prazdroje i další značky piv jako
Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel nebo

HLAVNÍM MOTIVEM BYL
POPULÁRNÍ RETRO STYL
PODTRHUJÍCÍ DLOUHOU TRADICI
PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE.

Primus a Klasik. Nejrozšířenějším českým nealko‑
holickým pivem se stal Birell. Pivní kategorii uza‑
vírají pivní speciály značky Master. Dalšími
alkoholickými nápoji Plzeňského Prazdroje jsou
oblíbené cidery Kingswood a perlivé nápoje Frisco.
Piva a nápoje z pivovarů Plzeňského Prazdroje se
v současnosti vyvážejí do více než 50 zemí světa. 

S rozvojem tzv. craft pivovarnictví si navíc milovníci piva na
mnoha trzích spojují hnědou lahev s prémiovým segmentem
zajímavých piv majících plnou chuť. „Pilsner Urquell do této
kategorie rozhodně patří,“ zdůrazňuje Petr Dvořák.
Pilsner Urquell v hnědé lahvi
lze zakoupit i ve Skandinávii
V současné době je Pilsner Urquell v hnědých lahvích možné
zakoupit v zámoří, ve Skandinávii a v některých dalších

evropských zemích. „Nové obaly jsou jenom částí celkové komunikace, jejímž prostřednictvím chceme i zákazníkům mimo
Českou republiku představit bohatou historii, tradici a jedinečnost značky. Jsme moc rádi, že se nám to daří – z tohoto
pohledu byly očekávání a cíle rozhodně naplněny. A i když
jsme do vývoje dali veškeré naše nadšení a lásku, to hlavní
a podstatné zůstává uvnitř,“ dodává na závěr Petr Dvořák. 
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Češi a Slováci na promoce slyší!
Evropským trendům v POS se věnoval workshop pod názvem POS LIVE! FORUM, který ve svém závodě
v Rumburku pořádala 22. listopadu společnost STI Group ve spolupráci se společností CHEP. Hovořilo se
například o harmonizaci versus individualizaci. Prozrazena byla POSM strategie firmy Henkel. Účastníci měli
také možnost na vlastní oči vidět provoz.
Adriana Weberová
Harmonizace přináší
významné úspory
Výrobci nabízejí na evropském trhu mnoho druhů displejů.
V jednotlivých zemích ale zároveň narazíme na odlišnou kvalitu a konstrukci propagačních stojanů, používají se různé
pracovní postupy, a navíc zvládnout požadavky zákazníků
z desítek zemí je složité. Řešením jsou harmonizované koncepce v rámci Evropy, které přinášejí nemalé úspory.
Na druhé straně standardizované displeje ne vždy plní specifické požadavky retailerů v jednotlivých zemích, potýkají se
s různými logistickými systémy a požadavky. Také zákazníci
v jednotlivých zemích jsou různí a liší se v nákupním chování.
Standardní displeje mají navíc tendenci být nudné.
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Hovořilo se také o trendu individualizace, který následuje po
harmonizaci. Požadavky na individuální řešení splňují systémy
modulárních displejů.
Příkladem je displej Chameleon
Jako příklad byl uveden stojan pro zákazníka, jenž potřeboval
k propagaci několika druhů inovativních cukrovinek a snacků
univerzální displej. Od stojanu se očekávalo splnění indivi‑
duálních požadavků maloobchodů v různých evropských
zemích a snížení nákladů. Výsledkem je displej s názvem
Chameleon skládající se ze standardizované základní konstrukce, kterou lze doplňovat individuálními obklady. Podobný
displej nabízí širokou škálu možností vzhledu a kontrolu
nákladů.

Probíraly se i role displeje z hlediska jeho vzdálenosti od potenciálního spotřebitele. Stojan ve vzdálenosti pouhého jednoho metru by měl útočit na naše smysly vůní, měl by vzbudit
chuť, a také potřebu si na produkt sáhnout. Třímetrová vzdálenost by v nás měla navodit pocit důvěry a objevování. Důležitý je proto vizuál stojanu. Displej
v desetimetrové vzdálenosti by měl vyjadřovat
tajemství. Důležité jsou v tomto případě barvy,
pohyb a zvuk.

Klíčovou rolí displejů je informovat o vlastnostech
a výhodách dané značky. Displeje pro jednotlivé
značky musí splňovat kromě upoutání zákazníka
a zvýšení prodeje produktu i požadavky na
logistiku. 

Zmíněna byla i volba displejů s ohledem na sezonnost. V letním či jarním období lze použít
motivy zelené trávy, v zimě při propagaci alkoholických nápojů například krb. Také platí heslo:
nová sezona, nový důvod k nákupu.
Vyhledávání promočních
akcí na prodejní ploše roste
O změnách nákupního chování spotřebitelů mluvil
Zdeněk Skála, research director retail & shopper
společnosti GFK. Zmínil, že ekonomická situace,
nová média, životní způsob a demografické vlivy
vytvářejí nového zákazníka a následně nový retail. Zaznělo, že růst nákupu z promočních akcí
se zpomaluje. Jeho podíl je však v České republice porovnání s ostatními zeměmi vysoký. V baleném FMCG (kromě čerstvého sortimentu) bylo
dosaženo hodnoty 52 %, což je vedle Slovenska
(40 %) vysoké číslo. Například v Německu jde
o 16 %, v Rakousku 32 %, v Maďarsku 28 %
a v Polsku 22 %. Mírně klesá využívání promočních letáků, a naopak roste vyhledávání promočních akcí na prodejní ploše, což souvisí s růstem
využívání internetových a mobilních médií.
V Henkelu dominují displeje
Zákulisí fungování firmy Henkel částečně odtajnil
Gerd Heyny, marketing director Henkel Beauty
Care CEE. Dominantní roli v POSM mají ve firmě
displeje. Příležitost vidí ve využívání multibrand
promotion, displejů, které propagují více značek
najednou. Připomněl trend digitalizace v POSM.
CHEP představil
novou generaci palet
O plastových paletách a jejich možnostech využití v oblasti
POS hovořil Jan Kočárek, general manager CZ&SK společnosti CHEP. Představil novou generaci čtvrtpalet, které se po‑
užívají pod propagační stojany. V porovnání s jinými prostředky nabízejí vyšší stabilitu stojanu, možnost upevnění
stretch fólie a flexibilní využití i pro osminový formát displejů. 

ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE MĚLI MOŽNOST
NA VLASTNÍ OČI VIDĚT PROVOZ TOHOTO
VÝROBCE POS – VÍCE NA VIDEU
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CFTA se zaměřila
na flexo novinky z Drupy
Další ročník podzimní konference CFTA se již tradičně konal v hotelu Kraví hora v Bořeticích. Letošní plně
obsazené akce, která byla po veletrhu Drupa 2016 zaměřena především na novinky ve flexotisku, se zúčastnilo
okolo 100 účastníků. Vedle zajímavých prezentací nechyběl ani společenský večer ve vinném sklípku.
Alois Sklenář

K

onference byla zahájena odborným garantem programu Vladimírem Bourkem, poté následoval odborný
program, který po celou dobu moderoval Martin Bělík
ze společnosti DataLine. První a poslední příspěvek byl z důvodu nepřítomnosti řečníka Martina Drehera z DFTA Německo
ve formě videoprezentace.
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Požadavky na on-line
zadávání zakázek porostou
Zatímco na začátku se Martin Dreher ve svém
příspěvku soustředil na přehled souvisejících technologických trendů z veletrhu Drupa, jako jsou
především digitalizace, nové materiály, automatizace v montáži i tisku, nová softwarová řešení
především z oblasti prepress atd., závěrečná
přednáška byla na téma Budoucnost tisku obalů.
Podle jeho prognózy budou vzrůstat požadavky
na on-line zadávání zakázek a on-line komunikaci. Tisk se bude stále více integrovat přímo do
balicích linek. Až do roku 2020 bude pravděpodobně pokračovat i trend menších, ale častějších a flexibilnějších zakázek. Otázkou zůstává, zda se udrží současný trend tisku
více barev systémem CMYK+++ (obvykle oranžová, zelená,
fialová) nebo model sedmi (či více) přímých barev či kombinace prostorů CMYK + RGB.

Koexistence flexotisku a digitálního tisku
aneb Důležitý je výsledek
Martin Bělík ze společnosti DataLine se ve své prezentaci zaměřil na aspekty nákupu digitálních strojů. Digitální technologie nejsou již dávno jen technologie budoucnosti s mnoha
nákladovými omezeními, ale plnohodnotná produkční zařízení, která jsou vhodná pro téměř všechny typy zakázek.
Digitálními stroji se v současnosti vybavují jak velké, tak
i malé tiskárny, a tento trend, kdy digitální tisk ubírá zakázky
tisku konvenčnímu, bude dále pokračovat. Výběr a investice
do digitálu by však neměly být jen kvůli tomu, že producent
ušetří výrobní náklady (např. za formu), ale i proto, že klientovi
přináší další/nové benefity, ať již v podobě větší kreativity,
rychlosti zpracování či stále častěji žádané personalizace.
Zákazník nebude řešit, zda zakázka byla zpracována ofsetem, flexem či na digitálu, ale její konzistentní technickou
a barevnou kvalitu.

technologickým novinkám firmy patří inovativní technologie
SteppedHex. Díky této technologii jsou vždy tři jamky vůči
sobě otevřené a ve sloupcích vzájemně posunuté, což umožňuje mnohem vyšší optimalizaci tisku i nákladů.
Mihut Vrabie z firmy AV Flexologic prezentoval další novinku
z Drupy – nový způsob montáže tiskových štočků, které je
možné realizovat jak poloautomatem, tak i plně automatizovaným zařízením. I Mette Larsen, jenž reprezentoval společnost Flexo Wash, se soustředil na nové možnosti v oblasti
automatizace, tentokrát se zaměřením na nové způsoby mytí
tiskových i rastrových návleků a dalších dílů tiskových strojů.
Na konferenci nechyběli ani zástupci tiskových strojů. Petr
Zika ze společnosti Digitisk představil tzv. digitální flexotisk
v podobě tiskového řešení BOBST Firenze (původně koncept
Gidue), které se stalo novou akvizicí BOBST Group, určeného

Na téma Moderní způsoby komunikace o barvě
v podobě návodů a cílů digitálního workflow promluvila Malgorzata Lososová z firmy X-Rite Europe.
Díky možnosti e-komunikace, kvalitních měřicích přístrojů či vzorníků PantoneLive, jež mají charakter
cloudu, zákazník musí mít stejnou kvalitu tisku bez
ohledu na jeho techniku.

TREND, KDY
DIGITÁLNÍ TISK UBÍRÁ
ZAKÁZKY TISKU
KONVENČNÍMU,
BUDE POKRAČOVAT.
Jak na softwarovou přípravu dat pro digitální tisk, tak i na
tisky konvenční nabídla nové možnosti na Drupě společnost
ESKO. Tento gigant na trhu v oblasti tiskových řešení má však
mnohem širší portfolio. V Bořeticích prezentoval Pascal Thomas
především nové CTP pro flexotisk – CDI Crystal, které pracuje
jako ucelený modulární koncept plně automatizované linky
pro výrobu flexoštočků s navazujícím XPS Crystal s digitálně
kontrolovanou LED UV expozicí.

především pro oblast flexibilních obalů. V souvislosti s touto
nejmodernější formou flexotisku nechybělo ani pozvání na open
house REVO Master Class, který se koná 29. 11. – 1. 12.
v BOBST Firenze.

Nechybělo představení automatických,
poloautomatických i hybridních strojů
Svetlana Hatton na konferenci představovala leadera na
trhu s aniloxovými válci, společnost Zecher. Ke žhavým

Na závěr Maria Constantino z KBA – Flexotecnica účastníkům
konference prezentovala nový flexibilní hybridní tiskový stroj,
KBA – Flexotecnica NEO XD LR, který je vhodný pro všechny
současné technologie flexotisku. 

Mimo jiné zde bude představena středoformátová UV flexotisková rotačka M6 s technologií Digital flexo na flexibilní
i lepenkové obaly či M1 na výrobu etiket.
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BRAU BEVIALE: Přehlídka nejen
barevných pivních lahví
Významný veletrh v oblasti nápojového průmyslu BRAUBEVIALE letos přivítal téměř 38 000 návštěvníků.
Na 1188 stáncích z 52 zemí byly od 8. do 10. listopadu v Norimberku k vidění současné inovativní technologie
v nápojovém sektoru. K zajímavostem patřila přehlídka barevných pivních lahví i opětovně uzavíratelná plechovka.
Adriana Weberová

Výrobci si to nejlepší
schovávají na Drinktec
V porovnání s loňským ročníkem veletrhu BrauBeviale narostl
jak počet vystavovatelů, tak návštěvníků. Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo z Itálie, České republiky, Rakouska,
Švýcarska a z Nizozemska.

“Šlo o nejúspěšnější ročník v historii BrauBeviale,“ řekla Andrea
Kalrait, ředitelka výstavy. Z pohledu inovací se sem tam objevilo něco zajímavého, ale spousta dodavatelů se přiznala, že
si to nejlepší schovává na veletrh Drinktec, který se uskuteční
v příštím roce v Mnichově.
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Plechovky opět na scéně
V porovnání s loňským rokem byl patrný rostoucí zájem o obaly
z hliníku, což potvrdili i dodavatelé plnicích technologií, které
zde reprezentovaly společnosti SIDEL, KRONES, KHS a například NATE. „V oboru jsem zaznamenal renesanci plechovek,“
potvrdil trend Jan Jánský, jednatel společnosti KRONES, která
chtěla na veletrhu oslovit především menší pivovary, podobně jako společnost NATE.
Své zastoupení zde měly za výrobce plechovek
například společnosti Ardagh Group a Ball. První
jmenovaná zde prezentovala hliníkové obaly, k jejichž plnění lze vzhledem ke stejným profilům, jako
mají skleněné láhve, použít klasické plnicí linky.
Představeny byly i tradiční plechovky. Zajímavá
byla ukázka zakončení plechovek shells and tabs,
které jsou nabízeny v sedmi barvách (zlatá, černá,
žlutá, oranžová, modrá…) a printed shells, jejichž
plochu lze prostřednictvím potisku využít ke komunikaci či promoci značky. K vidění byly rovněž
plechovky s embosingem, nechyběla ukázka interaktivního obalu komunikujícího prostřednictvím QR a AR
(Augmented Reality) kódů. Pro novou generaci milovníků vína
byla určena plechovka na víno, jejímž největším benefitem je
podle výrobce dokonalá vzduchotěsnost, ale například také
nerozbitnost.

Hmotnost plechovky se za posledních 40 let jejich používání
snížila přibližně o 40 %. Společnost Ball se pochlubila 33cl
plechovkou o hmotnosti menší než 10 g. Dalším inovativním
produktem je opakovaně uzavíratelná plechovka, kdy je víčko
vybaveno speciálním uzávěrem.

uzávěry na nápoje v různých barvách. K vidění bylo bezpeč‑
nostní víčko, které po zmáčknutí v místě s textem press zbělá,
což garantuje neporušenost uzávěru a chrání obsah před
zneužitím.

Nová vratná lahev na Coca-Colu
Mezi zajímavosti z oblasti skleněných obalů
patřila červená a černá pivní lahev z produkce
společnosti O-I. „Trendem jsou kromě barevných lahví také matné lahve,“ řekla Steffi Lenz,
innovation project manager Europe společnosti
O-I. Více na stranách 18 a 20. Ze stánku firmy
DECO GLAS vyplynulo, že trendy je kromě černé
barvy i bílá s přímým potiskem.
Na stánku dalšího výrobce skleněných obalů zaujala novinka z produkce slovenského závodu
Vetropack Nemšová – zelená skleněná lahev na
zelené smoothie určená pro trhy v Německu,
Rakousku a Švýcarsku. Lahev o objemu 0,25 l
má šroubovací uzávěr, potištěna je sítotiskem
a kromě informací o produktu a obsahu jsou
zde uvedeny různé kreativní texty. Naopak
východní trhy zde reprezentovala novinka na
vodku Malinovka o objemu 0,375 l. Vyrobena
je z čirého skla v ukrajinské sklárně Vetropack
Gostomel. Zadní strana je vyzdobena rytinami tradičních motivů. Slavnostní vzhled lahve navozují elegantní reliéfní prvky,
jednoduchá etiketa a šroubovací uzávěr. A do třetice: spotřebitelé v Bulharsku mají možnost využívat skleněnou 0,75litro‑
vou lahev nápoje Coca-Cola, opět vyrobenou v závodě
Vetropack Nemšová. Nová vratná lahev z čirého skla byla
vyvinuta ve sklárně Vetropack Rakousko ve spolupráci s Coca-colou. Lahev zaujme jednoduchým elegantním tvarem.

Renovovaná lahev přináší
marketingovou výhodu
Nechyběla ani ukázka technologie zajišťující renovaci skleněných lahví pomocí speciálního nástřiku odřených částí
(scuffing), které známe z vratných lahví na pivo. Takto ošetřená
lahev vydrží až 50 cyklů mytí a světovým pivovarům přináší
kromě prodloužení životnosti lahve i marketingovou výhodu.
Na veletrhu byla dále řada stánků s různými vari antami kegů na pivo. Nechyběl koutek PETnology/
/tecPET, kde byly prezentovány mimo jiné i plastové lahve zejména pro nealko segment s velmi zajímavým strukturálním designem.
Další ročník veletrhu BrauBeviale se bude konat
v Norimberku od 13. do 15. října 2018. Více se
novinkám z veletrhu budeme průběžně věnovat
v následujících vydáních Packaging Herald.

Širokou paletu uzávěrů představila například společnost
APTAR. Vedle standardních víček byla k vidění víčka s membránou nebo uzávěry pro děti. Celkově převažovaly sportovní

NAHLÉDNĚTE,
JAK VELETRH PROBÍHAL
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Seminář ZNAČÍM SI se zaměřil
na teorii i praxi ve značení
Hlavním tématem odborného semináře zaměřeného na průmyslové značení, bylo Značení budoucnosti. Akce,
kterou každý rok pořádá společnost BOTTLING PRINTING, se konala od 10. do 11. listopadu v mikulovském
Hotelu Eliška pro všechny zájemce z výrobních a značících společností z celé České republiky. Představena
byla nová řada ink jet tiskáren, případové studie ve stylu „problém a řešení“, a také tipy, jak výrazně ušetřit
na servisních nákladech.
Adriana Weberová

O

bchodní ředitel společnosti BOTTLING PRINTING
Kamil Suchánek v úvodu semináře představil zbrusu
novou řadu ink jet tiskáren LINX stvořených pro budoucnost. Znamená to, že tyto značicí stroje jsou mnohem
hospodárnější z pohledu provozních nákladů i následného
servisu.
Zaznělo, že kontinuální ink jet tiskárna Linx 8900/8910 je
v podstatě základním modelem celé řady. „Vyniká zcela intuitivním ovládáním pomocí velké dotykové obrazovky s možností uložení až 50 kompletních nastavení výrobní linky, což
se může hodit především tam, kde často dochází ke změně
značených produktů,“ podotkl Kamil Suchánek.
Jednoduchost eliminuje
chyby a rizika výpadků linky
Stroj disponuje jednoduchou výměnou solventu a inkoustu, při
které není třeba zastavovat stroj či linku. Také výměna filtrů je
otázkou několika minut a bez problémů ji zvládne obsluha
stroje. Celková jednoduchost a rychlost této výměny eliminuje prostor pro chyby a rizika výpadků nebo zastavení výrobní linky.
Tiskárna má robustní ocelovou hermeticky uzavřenou tiskovou
hlavu s funkcí autoflush umožňující automatické čištění tiskové
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hlavy, což reálně znamená nezasychání inkoustu v tiskové
hlavě, a proto je tiskárna připravenu k tisku i po delším období
vypnutí. Při velmi nízkých nákladech dokáže tisknout čárové
kódy, DataMatrix nebo QR kódy.

VÝROBNÍ LINKY A PŘÁNÍ
ZÁKAZNÍKA JSOU RŮZNÁ
A NELZE JE ZOBECNIT – CO MŮŽE
NĚKDE FUNGOVAT, NEMUSÍ
FUNGOVAT V JINÉM PŘÍPADĚ.

INFORMACE O DALŠÍCH STROJÍCH
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Pár příkladů z praxe
Několik případových studií, které přinášely komplexní řešení
pro zadavatele, kdy nešlo o pouhé umístění tiskárny do procesu, ale především o implementaci celkového řešení přímo

na míru a podle potřeb zákazníka, představil projektový manažer pořadatelské společnosti Pavel Mikel. Zmíněna byla
náročná aplikace, kdy je například třeba navrhnout speciální software, který bude správně komunikovat s celou výrobní linkou. Představen byl projekt, kdy bylo ve společnosti
Sporten potřeba nahradit značení lyží, běžek a snowboardů,
které se provádělo metodou mechanického vyrážení. Nové
řešení spočívá v navržení automatického pracoviště pro identifikaci sportovních prostředků s použitím technologie kontinuálního inkjetu.
Zajímavým řešením byla ukázka značení IPPC znaků na dřevěné laťky pro firmu Morapal. Ta své výrobky dosud značila
poměrně nákladným způsobem pomocí mechanického kontaktního vypalování. Při tomto značení docházelo k velkým
energetickým ztrátám, neboť značicí hlava musela být ne‑
ustále nahřívána na vysokou teplotu. Značení bylo velmi nekvalitní, docházelo k nedopalování/přepalování znaků, které
poté byly nečitelné. Proces byl zdlouhavý, a navíc neefektivní.
Společnost rovněž projevila zájem o částečné zautomatizování výrobního a značicího procesu. Navrženým řešením byl
cartridgový systém ViaJet L-Series včetně uchycení šesti hlav
a následná synchronizace značení s ovládací jednotkou MPERIA. Proces značení se výrazným způsobem zjednodušil díky obsluze
prostřednictvím dotykové obrazovky ovládací
jednotky MPERIA, a také se docílilo konzistentní kvality identifikačních prvků.
Neuvážené rozhodnutí a špatná
volba stroje se mohou prodražit
Jasné prvky, které mají za následek významnou
úsporu nákladů na provoz a servis značicích
strojů – a nejen těch inkjetových, byly tématem
technického ředitele Jaromíra Fojta. Zaznělo,
že důležitým bodem je volba správné značicí
technologie pro balení primárních, sekundárních a terciárních obalů. „Je velmi nerozumné toto rozhodování podcenit
a řídit se pouze podle základních údajů každého stroje. Platí,
že výrobní linky a přání zákazníka jsou různá a nelze je
zobecnit – co může někde fungovat, nemusí fungovat v jiném
případě, a ne do všech provozů se hodí všechny technologie.“ Neuvážené rozhodnutí a špatná volba se mohou výrazně prodražit, obzvláště když se jedná o nákup na několik
let dopředu.
Zajímavá byla také zmínka o vývoji servisního intervalu inkjetových tiskáren, kdy od roku 1991 došlo k devítinásobnému
prodloužení servisního intervalu, a to z 2000 na 18 000 provozních hodin stroje.

Nonstop servisní linka
je dnes již v podstatě standard, ale…
V posledním případě připomněl někdy až krutou realitu, jíž
je dojezd servisních techniků při poruše tiskárny a nuceném
zastavení linky. „Nonstop servisní linka je dnes již v podstatě
standard, bohužel to však neznamená dojezd odborného
technika na místo opravy,“ připomněl Jaromír Fojt. Stává se
proto, že technik dojede k opravě o den později, což přináší
firmě značné finanční ztráty.

OD ROKU 1991 DOŠLO
K DEVÍTINÁSOBNÉMU
PRODLOUŽENÍ SERVISNÍHO
INTERVALU INKJETOVÝCH
TISKÁREN Z 2000
NA 18 000 HODIN.

Celý den byl zakončen prohlídkou firmy BOTTLING PRINTING,
kde mohli účastníci vidět značicí stroje v akci, například při
značení výrobku, který si s sebou přivezli. Večerní program
byl zahájen degustací vín Volařík a nechyběla ani cimbálová
muzika.
Další možnost dozvědět se více o průmyslovém značení
a automatizaci balení budete mít již 27. dubna 2017 na
zámku v Mikulově v rámci konference ObalTrend 2017. 
47

PackSummit 2016:
ODBORNOST I ZÁBAVA
OBALOVÝ INSTITUT SYBA (SYBA) uspořádal souběžně s logistickou konferencí SpeedCHAIN,
organizovanou společností Reliant Group, akci pod názvem PackSummit. Rozdělena byla na dvě části.
Na odborné konferenci vystoupili jak zástupci uživatelů, tak obaloví experti. Na slavnostním ceremoniálu
byly předány trofeje a certifikáty vítězům soutěže OBAL ROKU 2016.
Adriana Weberová

P

ackSummit se uskutečnil 3. listopadu v historických prostorách Břevnovského kláštera sv. Markéty, kde se sešlo
více než 160 příznivců obalů. Dohromady se souběžnou
logistickou konferencí SpeedCHAIN celkový počet překročil
hranici 600 hostů. Skladba jednotlivých prezentací pokryla
jak tisk, tak spotřebitelské, skupinové i přepravní obaly.

Nechyběly ani pohledy z environmentálního, marketingového
či ekonomického hlediska.
Konferenci zahájil Antonín Steinbauer, prezident CZECH
AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA a zároveň
jednatel společnosti STEINBAUER LECHNER.
Poté následoval příspěvek Petra Jetela ze společnosti XEROX CZECH REPUBLIC, který připomenul rostoucí podíl digitálního tisku. „To je
reakce na snižující se výrobní série, rostoucí požadavky na personifikaci i zkracující se dodací
termíny.“

Konferenci moderoval David Marouš (vlevo). Petr Jetel ze společnosti
XEROX CZECH REPUBLIC připomenul rostoucí podíl digitálního tisku.
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Martin Hejl ze společnosti THIMM Packaging
se v prezentaci Olmín, nově zrozená hvězda na
trhu, zamyslel nad klíčovými body spolupráce
všech zúčastněných partnerů na projektu balení zrajícího sýra Olmín. Zdůraznil chytrou konstrukci SRP paletky dovolující chlazení během
procesu zrání i v době distribuce, a také náročnost pro barevný soulad potisku paletky s primárním obalem ze skládačkové lepenky.

SYBA se snaží o zavedení
standardů kvalifikujících kvalitní výrobce
V přednášce Top kvalita (exportních) obalů se Antonín
Steinbauer zaměřil na kvalitu. Zdůraznil nutnost zavedení standardů, které by kvalifikovaly kvalitní výrobce podobně jako
HPE certifikace v Německu. Na podnět svých členů SYBA
proto vyvíjí nutné kroky k dosažení tohoto cíle.
Odpolední blok uzavřela přednáška Petra Dobšoviče ze společnosti Info21 Software pro obalový průmysl. Přednášející
hovořil o řízení skladu s podporou čárových kódů a podělil
se o zkušenosti z aplikací jak obecných informačních systémů
(SAP), tak i softwarových systémů určených pro výrobce obalů.

Výsledky recyklace
demonstroval Petr Šikýř na hoře Říp
Petr Šikýř z AOS EKO-KOM ve své přednášce připomněl vý‑
robcům baleného zboží povinnosti plynoucí ze zákona o obalech, mimo jiné i nutnost zajistit využití obalových odpadů
včetně recyklace. Při splnění těchto povinností má hlavní roli
právě EKO-KOM. Výsledky Petr Šikýř demonstroval na hoře
Říp. Za uplynulých 15 let se totiž recyklovalo přes osm milionů
tun obalových odpadů, což představuje stejný objem, jako
má naše památná hora.

SMĚRNICE HPE PŘINÁŠÍ VÝROBCŮM
V NĚMECKU RESPEKT – VÍCE NA

Strategii balení ve ŠKODĚ AUTO odtajnil Radek Hruška ze
společnosti ŠKODA AUTO. Zaznělo například, že pro zajištění plynulé výroby několika typů vozidel je potřeba nakládat
s téměř dvěma tisíci typů obalů. V praxi to znamená zajišťovat jejich optimalizaci, vývoj i uplatňovat racionalizaci pro
minimalizaci nákladů – to všechno při zachování požadovaných funkcí.

VĚDOMOSTI
A DOVEDNOSTI JSOU
PŘEDPOKLAD PRO
UDRŽENÍ ROZVOJE
OBALOVÉHO ODVĚTVÍ.
Prezentace Papírové obaly pro potraviny v podání Thomase Tribou z Munksjö
Graphics & Packaging představila širokou škálu uplatnění zušlechtěných papírů z primárních surovin určených pro
kontakt s potravinami. Nicméně tyto papíry nacházejí uplatnění i v balení kosmetiky a krmiv pro domácí mazlíčky.

Závěr konference patřil klíčovému řečníku, jímž byl Michael Nieuwesteeg,
ředitel NETHERLANDS PACKAGING CENTRE, který se ve své živé interaktivní
přednášce zaměřil na vzdělávání.

Závěr konference patřil klíčovému řečníku, jímž byl Michael Nieuwesteeg,
ředitel NETHERLANDS PACKAGING
CENTRE, který se ve své živé interaktivní přednášce zaměřil na vzdělávání.
„Vedle formálního způsobu získávání
znalostí ve školním systému jsou neméně důležité i jiné formální či neformální formy vzdělávání. To platí i o pro
vzdělávání v oblasti balení. Vědomosti
a dovednosti jsou předpokladem pro
udržení rozvoje obalového odvětví.“
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OBAL ROKU 2016:
Zlatá cena předsedkyně poroty
patří ŠKODĚ AUTO
OBALOVÝ CEREMONIÁL, který následoval po odborném programu konference PackSummit,
moderoval v odlehčeném duchu opět Jan Pokorný. Výrobci obalů, baleného zboží a přátelé obalů se sešli,
aby byli svědky i účastníky předání ocenění těm nejzajímavějším obalovým řešením v této sezoně.
Adriana Weberová
předání 35 ocenění, o kterých jsme již psali
v Packaging Herald 6, byli odtajněni držitelé dalších ocenění: Ceny předsedkyně poroty 2016,
Save Food, Ceny spotřebitele a Ceny sympatie.
Cenu spotřebitele získala
vánoční lahev Pilsner Urquell
Kromě odborného hodnocení je v soutěži OBAL
ROKU vybírán také nejlepší spotřebitelský obal
z úhlu pohledu široké spotřebitelské obce.
Populární ocenění spotřebitelů zpracovává na
základě průzkumu mezi oceněnými obaly nezávislá agentura NMS Market Research. Trofej za
toto ocenění získal obal Plzeňského Prazdroje –
litrová vánoční lahev Pilsner Urquell.

C

eremoniál byl vhodnou příležitostí ke každoročnímu neformálnímu setkání, kterou Vlado Volek, ředitel OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA (SYBA) využil,
aby jménem organizátora soutěže poděkoval Janě Lukešové,
dlouholeté předsedkyni hodnotitelské poroty, která tuto odpovědnou pozici zastala již podesáté. Kromě slavnostního
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Ocenění SAVE FOOD 2016
je v rukou Cardiff Group
SYBA se připojila k iniciativě World Packaging Organisation
a umožnila přihlašovatelům do letošního ročníku soutěže přihlásit své soutěžní exponáty i na speciální ocenění Save Food,
kde je akcent kladen na inovaci materiálu, technologie či

provedení obalu tak, aby bylo dosaženo zvýšené ochrany
výrobku v potravinovém řetězci. Oceněné exponáty budou
vystaveny ve speciální expozici WPO Save Food v rámci veletrhu Interpack 2017.
OCENĚNÍ SAVE FOOD ZÍSKALY:
EXPONÁT

SPOLEČNOST

Plastové sudy EcoDRAFT
s vnitřním dvojitým vakem

Cardiff Group

Steaky v balení
Cryovac Darfresh

Sealed Air

Lahev HOLBA 0,5 l

PMS Přerov

Gouda balený plátkový sýr

Chemosvit Folie

HOT FILL/COLD FILL
Stlačitelná PET láhev

Plastipak Czech Republic

Kompozitní vícevrstvý
laminát Fénix

ALINVEST Břidličná

Akce vyvrcholila udělením
titulů best-of-the-best obalům
Jedním z plodů synergie souběhu konference SpeedCHAIN
a PackSummit, potažmo předávání ocenění, bylo i předání
Cen předsedkyně poroty během večera v rámci V.I.P. Logistic
Rendezvous. Udělení titulů best-of-the-best obalům oceněným
v soutěži OBAL ROKU je výhradně v rukou předsedkyně poroty Jany Lukešové.
Předsedkyně poroty
ocenila obal pro karoserie
ZLATOU CENU PŘEDSEDKYNĚ POROTY 2016 získal exponát Obal pro karoserie od přihlašovatele ŠKODA AUTO.
Toto nejvyšší ocenění převzal z rukou Jany Lukešové Lubor
Šrámek, vedoucí CKD centra ŠKODA AUTO, a Jiří Klimeš, jednatel společnosti PILOUS, která obal pro automobilku vyvinula.
Více jsme o projektu psali v magazínu Packaging Herald 06.
STŘÍBRNOU CENU PŘEDSEDKYNĚ POROTY 2016 z rukou
Petra Šikýře, ředitele klientského oddělení AOS EKO-KOM,
převzali za belgického přihlašovatele Cardiff Group Jiří
Kopecký a Tomáš Kočiš, zástupci pro Českou republiku.
Oceněným exponátem byly Plastové sudy EcoDRAFT s vnitřním
dvojitým vakem.

Hostem konference SpeedChain, v jejímž rámci se PackSummit a Obalový
ceremoniál konaly, byl Martin Šonka, pilot světové série Red Bull Air Race.

Bronz byl udělen
dvěma exponátům
BRONZOVOU CENOU PŘEDSEDKYNĚ
POROTY 2016 se může pochlubit společnost
BOXMAKER, která vyvinula Obal na interiérové osvětlení, a společnost VMT Ecopack
za exponát Stohovací sklopný box. Ocenění
převzali z rukou Vlada Volka za společnost
Boxmaker Martin Lovčuk, jednatel společnosti, a její provozní ředitel Ondřej Matula.
Za VMT Ecopack Ondřej Veleba, sales manager pro východní Evropu, a Petr Galuška,
R&D and sales engineer.

Ceny sympatie
si odnesl univerzální a hravý obal
Letos poprvé organizátor udělil i cenu sympatie, kterou získal
obal WC závěs Blue Marine od společnosti Styl, družstvo pro
chemickou výrobu. WC závěs – Blue marine je v hravém tvaru
lodičky, tuhá náplň zároveň čistí a odstraňuje vodní kámen.
Předností tohoto závěsu kromě tvaru je i posuvný háček, který
se přizpůsobí téměř všem toaletám.

Dřevěnou kazetu s vínem jako pozornost od společnosti
STEINBAUER LECHNER předal všem výhercům CENY
PŘEDSEDKYNĚ POROTY Antonín Steinbauer, majitel a jednatel této společnosti. 

ZHLÉDNĚTE ATMOSFÉRU Z KONFERENCE
SPEEDCHAIN A PŘEDÁVÁNÍ CEN
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V centrálním skladu Dobřany
skladují 2650 artiklů
V rámci logistické konference SpeedChain proběhla 4. listopadu exkurze v centrálním skladu společnosti
PENNY MARKET v Dobřanech u Plzně. Provoz zde byl zahájen v květnu 2014. Sklad zásobuje 66 obchodů
v regionu. Areálem nás provedl ředitel centrálního skladu Bronislav Kroupa.
Adriana Weberová

Centrální sklad Dobřany, ve kterém je uskladněno kolem 2650 artiklů,
se rozkládá na ploše 23 000 m². Vybaven je 105 rampami. K manipulaci
je zde využíváno 114 kusů manipulační techniky. Počet zaměstnanců se
pohybuje kolem 75, bezpečnost zajišťuje 155 kamer.
Nejsilnějším produktem v regionu západních Čech je
přirozeně pivo, jehož se z centrálního skladu expedují
do prodejen nejvyšší objemy.
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K distribuci mraženého zboží se používají speciální mrazicí boxy ve
dvou barvách – červené boxy se využívají na maso, modré slouží k ucho‑
vání mraženého zboží. V boxech udržují ideální požadovanou teplotu
mrazicí eutektické desky, které jsou namrazovány na teplotu −31 °C.

V CENTRÁLNÍM SKLADU BYL
I PACKAGING HERALD – VÍCE NA VIDEU

V distribučním skladu nechybí recyklační linka na papír, plast
a dřevěný odpad. Linka měsíčně zpracuje kolem 500 t materiálu,
který se prodává dále.

K přepravě ovoce a zeleniny se využívají zelené skládací
přepravky od dodavatele STECO, který zajišťuje i jejich
údržbu a čištění. Celkem je zelených přepravek v oběhu
několik desítek tisíc.

Sklad je kromě standardních paletových regálů vybaven
válečkovými paletovými regály a válečkovými regály na krabice
z lepenky.
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S VETROPACKEM
slavil i švýcarský velvyslanec
Sklárna VETROPACK MORAVIA GLASS (VMG) oslavila 21. října ve svém závodě v Kyjově společně
s pozvanými hosty, mezi kterými nechyběli zástupci odborného tisku, 25 let ve švýcarské skupině
VETROPACK. Po slavnostním zahájení se hosté vydali na prohlídku závodu. Oslava vyvrcholila
návštěvou zámku Milotice, která byla zpestřena hudebním koncertem a rautem.
Adriana Weberová

Historie sklárny sahá až do roku 1883, kdy nová
výroba v Kyjově rozšířila úspěšné sklářské impérium
rodiny Reichů. Kyjovská sklárna zažila monarchii,
první republiku, obě světové války, totalitu i sametovou revoluci. Nová kapitola se začala psát před
dvaceti pěti lety. 

Oslavu výročí si nenechal ujít švýcarský velvyslanec
v České republice Markus-Alexander Antonietti
(druhý zleva). Do Kyjova přicestoval Claude
R. Cornaz, CEO Vetropack Group (třetí zleva),
a nechyběl ani generální ředitel společnosti
Gregor Gábel. Akci moderoval Ladislav Šimeček,
vedoucí controllingu.
Společnost dosáhla v roce 2015 obratu 2,2 miliardy korun a prodala přes
830 milionů kusů skleněných obalů. V závodě byla zavedena technologie
trojkapka neboli flexibilní výroba ve více sériích a úzkohrdlý lisofuk
produkující vylehčené sklo ve stejné kvalitě.
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PŘÍKLADY INVESTIC
ZA POSLEDNÍCH 25 LET
Kapacita krytých skladů vzrostla za 25 let z 10 000
palet na 60 000 palet. Podíl střepů ve výrobě skla se
zvýšil ze 30–40 % na 50–60 %. Dříve sklárna neměla recycling – dnes může recyklovat 120 000 tun
střepů za rok. 

 1993 nová vana 52 (Vetromelter, 350 t/den)
550 mil. Kč

 1997: nová vana 51 (Vetromelter, 350 t/den)
500 mil. Kč

 1993–1999: sklady výrobků
110 mil. Kč

 1995–1999: recyklační linka
65 mil. Kč

 2010: nová vana 52 (U-plamenná, 350 t/den)
570 mil. Kč

 2010: spalinový filtr 				
65 mil. Kč

Zhruba 48 % produkce sklárna vyvezla do zahraničí. Vedle
kyjovské sklárny patří do skupiny VETROPACK závody ve
Švýcarsku, Rakousku, Chorvatsku, na Slovensku, na Ukrajině
a v Itálii.

 2014: nová vana 51 				
900 mil. Kč

 2015: výrobní technologie trojkapka
20 mil. Kč

 2016: moderní recycling 			
297 mil. Kč

Výrobní kapacita závodu vzrostla za uplynulých 25 let o 27 % na 700 tun skla za den. O 45 % se snížila energetická náročnost
výroby i škodlivé emise. Roční produkce sklárny činí 831 mil. prodaných lahví a sklenic proti 485 mil. v roce 1991. Sklárna získala
certifikace ISO 9001 a FSSC 22000.
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