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EDITORIAL

REALITA NEPŘÍMÉ
ÚMĚRNOSTI: ZA ŠPATNÉ
SLUŽBY ZAPLATÍME VÍC

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

e-shopy na konci starého a začátku nového roku již tradičně
hlásí rekordy, doručovatelé tento extrémní nápor nezvládají,
což v tak hektickém období lze i pochopit. Co ale pochopit
nelze, jsou aktuální služby České pošty. Ta své zdražování
zdůvodnila vyšší kvalitou servisu. Jak to s tím vylepšováním
služeb myslí seriózně, jsem si otestovala v posledních dnech
osobně.
Místo balíčku do vlastních rukou jsem obdržela „lživou“ SMS
o marných pokusech doručení zásilky na konkrétní adresu.
Podobný vzkaz jsem pro jistotu obdržela e-mailem.
Návštěva pošty plné zákazníků s podobným problémem mě
neminula. Vedoucí pošty se snažila čelit mým stížnostem argumentem o nedostatku doručovatelů.

Tak nevím, jak si Česká pošta představuje plnění svého ambiciózního slibu o kvalitnějších službách. Nebo tedy hamletovsky: má zde být či nebýt Česká pošta? O logistice e-shopů,
která naštěstí ve většině firem funguje, si také přečtěte na stranách 59 až 62.
A na co dalšího se můžete v aktuálním vydání těšit? Na své
si v rozhovorech přijdou milovníci piva i čaje. Připravili jsme
i ukázky ze zahraničí. Například za paletami se s námi vydáte až na Ukrajinu. Pro přehled o nejbližších událostech se
zastavte již na straně 6, kde v diáři akcí zjistíte, že se blíží
veletrh EmbaxPrint.
A na úplný závěr se s námi vydejte hned do tří provozů, kde
vás zasvětíme do světa tisku.
Příjemné čtení vám přejí

šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald
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PREMIÉRA
TISKÁRNY LIMITAG
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, oficiální partner Markem-Imaje pro ČR, VYSTAVUJE   NA
VELETRHU    EMBAXPRINT OPĚT S   ČÍSLEM   1 a prezentací návštěvníky veletrhu rozhodně
nezklame. Kromě stávají
  smart tiskáren určitě vzbudí výkonem, kvalitou a rozlišením zájem
tiskárna Limitag V5 CMYK UV LED od společnosti Limitronic, kterou nově na českém trhu zastupuje.
Plnobarevná tiskárna posouvá hranice průmyslového
tisku u skupinového balení směrem k produkčním digitálním technologiím, které spotřebiteli umožňují realizovat
personalizovaný tisk včetně naprosto bezchybného a vysoce přesného tisku čárových i QR kódů i v malých nákladech
přímo na místě výroby či balení. Tiskárna tiskne procesními
barvami CMYK rychlostí 34 m/min.

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
OFICIÁLNÍ PARTNER MARKEM-IMAJE PRO ČR

obchod@ondrasek.cz · www.ondrasek.cz · www.markem-imaje.com

KOMPLEXNÍ ZNAČICÍ TECHNOLOGIE PRO VÝROBNÍ A BALICÍ LINKY

DIÁŘ AKCÍ

NEWS

 21.–22. ÚNOR
Pharma Packaging and
Labeling East Coast
Filadelfie

 27. ÚNOR
Obaly pro potraviny
a kosmetiku
Brno

Výroba ležáku Pilsner Urquell
vzroste o třetinu
Do Plzeňského Pivovaru dorazily tři z deseti nových cylindro-kónických tanků, které budou součástí třetí varné soustavy
plzeňského ležáku, jejíž výstavba nyní v Plzni probíhá. S novými
tanky pivovar navýší výrobní kapacitu ležáku Pilsner Urquell
o téměř třetinu na více než 88 tisíc hektolitrů piva týdně
a 3,5 milionu hektolitrů ročně. Obliba prémiového plzeňského
ležáku neustále roste. Plzeňský Prazdroj proto do rozšíření
varny investuje 280 milionů korun.
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Mikulov
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Heineken se vrací ke klasickým
půllitrovým plechovkám
Pivovarská skupina Heineken mění velikost svých obalů. Po
plastových lahvích se k původnímu objemu 0,5 l vracejí
všechny plechovky českých značek – například Krušovice,
Starobrno, Březňák či Zlatopramen. Důvodem k odstoupení
od 0,4l plechovek jsou problémy s dodavatelem, který nebyl
schopen pokrýt požadovanou poptávku po hliníkových obalech. Staronové půllitrové plechovky by měly být k dostání ve
většině supermarketů. Plastové láhve se z objemu 1,44 l vrátily k 1,5 l už na konci jara.

NEWS

THIMM bodoval
v soutěži Gift Award 2018
Dárkové balení THIMM Multipack | gift na šest lahví s pivem
a jeden půllitr přesvědčil odbornou porotu soutěže Promotional
Gift Award. Pět jejích členů ocenilo uvedené obalové řešení
v kategorii   Výjimečné zpracování. Do soutěže bylo přihlášeno
celkem 229 reklamních výrobků a konceptů z celé Evropy.
Konstrukci dárkového balení THIMM Multipack | gift vyvinul
na zakázku Martin Zich, konstruktér obalů ze společnosti
THIMM Packaging. Obsahuje šest lahví piva a jeden půllitr,
který je v konstrukci integrován tak, že jeho ucho slouží zároveň jako odnosné ucho celého multipacku. Dárkové balení
je navíc stohovatelné, neboť vyčnívající ucho je díky důmysl‑
né konstrukci chráněné. Více na www.packagingherald.cz.

Pivovar Svijany představil
o Vánocích speciální multipack
V období Vánoc uvedl Pivovar Svijany na trh speciální vánoční
multipack s osmi půllitrovými lahvemi nejprodávanějšího svijanského piva, Svijanského Mázu 11 %. Vánoční edice se dočkaly
i jeho pětilitrové soudky, půllitrové plechovky a dvoulitrové
Plechovky (nejen) pro chlapy. Sezonní „multipack“ s vánočním
designem byl v prodeji například v řetězcích Ahold, Billa,
Globus, Tesco a Makro. Do vánočního designu se převlékly
i pětilitrové soudky, které se daly také koupit v e-shopu pivovaru nebo v pivovarské prodejně přímo ve Svijanech stejně
jako ostatní sortiment pivovaru.
PI

Doběhněte dál s SX LongLife

Spolehlivé nanášení lepidla. 200 milionů pracovních cyklů.
Aplikační hlava SX LongLife ideálně řeší vysoké požadavky
na spolehlivost a životnost. Pro spolehlivé a přesné lepení.
 malé rozměry
 přesné nanášení bodů a housenek
 perfektní ukončení housenky lepidla
Více informací najdete na našich web stránkách.

robatech.com/cs-cz
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Bytové vůně
v kreativních obalech
Společnosti Ashleigh & Burwood London představila kolekce
bytových vůní v poutavých obalech. Obal kolekce Artistry vytvořila Phillipa Steel. Ručně malovaný design byl dotvořen
technikou akvarelu. Proces zahrnoval mnoho hodin vytváření
ručně kreslených skic, které byly zdokonalené za pomoci
akvarelu. Výrazná je také zbrusu nová kolekce Wild Things
inspirovaná bohatou historií Anglie. Kolekce Scented Home je
zahalena do jednoduchého konceptu. Pastelové barvy obalu
spojují kolekci do jednoho celku. Vůně jsou baleny v tubusu,
který obsahuje skleněnou nádobku s vůní o objemu 150 ml
a bambusové tyčinky.

Oslava Vánoc
s vlastními lahvemi sektu
Agentura Robot Food z Leedsu chtěla svým přátelům a klientům
dát k Vánocům dárek, který by mohli sdílet a společně s ním
oslavovat. A co je pro oslavu lepší než lahev šumivého vína?
Robot Food se nikdy nedrží tradic, obešla se bez obvyklých
svátečních motivů a dala návrhu lahví mnohem osobitější styl.
Každému členovi agenturního týmu bylo přiděleno jedno písmeno, které měl ztvárnit nebo upravit, s jednoduchým pokynem: „Udělejte to po svém.“ Sama o sobě je každá lahev
originálem, který vypovídá o povaze svého tvůrce, ale společně nesou sváteční poselství od týmu v různé kombinaci vkusů
a stylů. Anglické šumivé víno, vyrobené tradiční „šampaňskou“ metodou, dodala agentuře Robot Food vinice Halfpenny
Green. Agentura použila na lahve shrink sleeve etikety tištěné
digitálně na stroji HP Indigo ve společnosti Berkshire Labels.
Etikety byly na lahve aplikovány v parním smršťovacím tunelu u společnosti A&S Packing a poté dovezeny zpět do
Halfpenny Green, kde byly opatřeny kapslemi. Na závěr tým
Robot Food ručně aplikoval na lahve krčkovou etiketu s logem
RF. Výsledkem je sbírka 20 lahví vytvořená 20 osobnostmi –
každé písmeno bylo navrženo jiným členem týmu.

Coca-Cola uvedla
na trh několik novinek
Coca-Cola Zero Sugar představila limitovanou edici s motivy
šesti hlavních postav kultovní filmové ságy rodu Skywalkerů
z filmu Star Wars. Aluminiová lahev je společným dílem Coca‑Coly a firmy Ardagh z francouzského Beaurepaire. Prodej limitované edice Star Wars: The Last Jedi Coca-Cola Zero Sugar
byl spuštěn v prosinci ve Velké Británii, Francii a Beneluxu na
počest uvedení epizody Star Wars: Poslední z Jediů. Další
novinkou z produkce této společnosti je vstup ledového čaje
FUZE ICED TEA na český trh. Produkt je u maloobchodních
prodejců k dostání od ledna v plastových lahvích o objemu
0,5 l a 1,5 l a ve skleněných lahvích o objemu 250 ml.

Dom Pérignon
v obalu z křišťálových hranolů
Známý japonský designér a výtvarník Tokujin Yoshioka navrhl pro francouzskou značku prémiového šampaňského Dom
Pérignon křišťálový box nazvaný Prism. Obal v limitované edici
je tvořen z hranolů křišťálového skla, které po nasvícení vytvoří
efekt lomu světla. Značka Dom Pérignon po dřívějších umělcích jako Marc Newson, Karl Lagerfeld, David Lynch a Iris
van Herpen vyzvala Japonce Tokujina Yoshioku, aby navrhl
coffret neboli skříňkový obal pro Dom Pérignon Vintage 2009.
8
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Designér, který se věnuje optickým instalacím ze skla, měl za
úkol vyjádřit jedinečný potenciál tohoto ročníku Dom Pérignon.
Výsledkem je obal ze tří bloků křišťálového skla Baccarat.
Hranoly ze všech stran objímají láhev šampaňského a optickou iluzí skrývají některé její části. Díky vlastnostem takto
ručně vyráběného křišťálového skla a brusu hranolů pak při
nasvícení coffretu vznikají efektní paprsky. Láhev včetně obalu
je v prodeji v limitované edici.

Obliba vody v plastu roste
Konzumace balené vody stoupá. V roce 2006 se prodalo
300 miliard plastových lahví, o deset let později už 480 mi‑
liard. Podle výzkumu Packaging organizace Euromonitor
International by v roce 2021 mělo dojít o další navýšení
zhruba 25 %. Kromě západního světa je voda v plastu oblíbená především v Asii. Důvodem je její vyšší kvalita v porovnání s kontaminovanou podzemní vodou. Z hlediska
jednotlivých států mezi největší fanoušky balených vod patří
Mexiko, Thajsko, Itálie, Německo a Francie. Výzkum dále říká,
že méně než polovina lahví byla v roce 2016 recyklována
a pouze 7 % bylo použito na výrobu nových lahví. To potvrzují
data Greenpeace, která uvádějí, že šest největších producentů
balených vod používá jen 6,6 % recyklovaného materiálu
na výrobu lahví. Aby plasty nekončily na skládkách, ve spalovnách nebo v přírodě, plánuje EU do roku 2025 zakázat
ukládat plastové lahve na skládky všech členských zemí.
Více na www.packagingherald.cz.
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Ofsetový archový stroj Rapida 106 od Koenig & Bauer

Ofset si drží svou
silnou pozici, ale co
ukáže budoucnost?
JE VŠEOBECNĚ ZNÁMO, ŽE NA TUZEMSKÉM TRHU VLÁDNOU V TISKAŘINĚ DVA VÝZNAMNÍ
HRÁČI A ZBYTEK TRHU JE ROZDĚLEN MEZI PÁR MENŠÍCH SUBJEKTŮ. GROS JEJICH BUSINESSU
TVOŘÍ OFSET, PŘIČEMŽ KOENIG & BAUER (KBA) I HEIDELBERG SE CHTĚJÍ V BUDOUCNU VÍCE
ZAMĚŘIT NA FLEXOTISK A DIGITÁLNÍ TISK.
Adriana Weberová

R

ok 2017 byl pro společnost KBA CEE, zastoupení koncernu Koenig & Bauer v Polsku, v Česku a na Slovensku,
mimořádně úspěšný. Bylo prodáno 14 archových ofsetových strojů, dva široké stroje na flexotisk a pět zařízení pro
postpress. To vše doplnily tři instalace informačních systémů
Cicero na polském trhu. Nejvýznamnější část obratu tvoří
právě ofsetové archové stroje.

10 www.packagingherald.cz

„V České republice bylo vloni naistalováno 17 nových archových strojů. Většina byla tvořena vícevěžovými, tzv. dlouhými
stroji. Celkově tak bylo nainstalováno 96 tiskových a lakovacích jednotek. Z toho polovinu dodala naše společnost,“
upřesňuje situaci na tuzemském trhu Jarmil Králíček, manažer
marketingu, Heidelberg CZ & SK. Již několik let se společnosti
Heidelberg daří prodávat nejvýkonnější plně automatizované

Packaging Technology

Flexotecnica –
společně
vybarvujeme svět!
S naším rozsáhlým programem
technicky vyspělých a inovativních flexotiskových strojů
s centrálním tlakovým
cylindrem nabízíme všem
výrobcům obalů, činným na
tomto trhu, uživatelsky orientovaná řešení podle jejich specifických požadavků. Přitom se
nevyhýbáme žádné speciální
výzvě dané technologie. Jako
člen celosvětově úspěšné
skupiny Koenig & Bauer podporujeme Vaše podnikání vysokým
tiskovým výkonem, jedinečnou
kvalitou tisku, dlouhodobou
orientací na životní prostředí
a přívětivým zákaznickým
servisem.
Budujte svou flexotiskovou
budoucnost společně s námi!

KBA CEE Sp. z o.o.
organizační složka,
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 319 555,
kba@kba-cee.cz, www.kba.com/cs

KBA becomes Koenig & Bauer
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stroje zastoupené konstrukčními řadami Speedmaster CX
a Speedmaster XL. Zákazníci podle Jarmila Králíčka investují
především do strojů, které jsou velice produktivní a úsporné,
a to nejen z hlediska rychlosti tisku, ale také ve smyslu úspory
času, rozjezdového materiálu atp.
Heidelberg ročně prodá
kolem deseti ofsetových strojů
Z hlediska poměru prodaných technologií se v Heidelbergu
dlouhodobě nejvíce daří ofsetovým strojům, kterých je nových
v České republice ročně prodáno kolem deseti. Následují rotační stroje Gallus, u nichž se roční prodej pohybuje kolem
dvou kusů. Vyrábějí se na nich například etikety (včetně wra p‑
-around a IML) nebo shrink sleevy.„Digitální tiskové stroje nabízíme krátce a prodali jsme zatím dva. Na druhou stranu se
trh v oblasti produkčních digitálních strojů trošku nasytil a nyní
již po počátečním boomu dochází spíše k obnově starých kapacit,“ podotýká Jarmil Králíček.

kde se upouští od filozofie používání ohnutých desek, se zkrátil
o desítky procent. Čas ušetří také možnost paralelní výměny
desek. K výměně zakázky tak v ideálním případě stačí tři minuty, přičemž v minulosti jste museli počítat s desítkami minut.
Stejná firma představila počátkem roku i nejnovější systém pro
inline řešení a regulaci vybarvení a inspekci archu QualiTronic
ColorControl Next Generation. Systém významně redukuje
čas a makulaturu potřebné pro rozjezd zakázky a zároveň
díky vyššímu rozlišení kamer zcela minimalizuje chybovost
tisku. Snižuje se tak náročnost obsluhy a maximalizuje výsledná kvalita produkce.
Amcor Tobacco Packaging
instalovala 17věžové stroje
K nejčerstvějším zajímavým projektům společnosti Koenig
& Bauer patří instalace 17věžových strojů pro výrobce obalů
s celosvětovou působností, firmu Amcor.

17věžové stroje pro výrobce obalů s celosvětovou působností, firmu Amcor

Investice tiskáren
směřují k formátu B1
Z pohledu formátu se ukazuje, že v archovém ofsetu je malý
formát B3 již definitivně utlumen (nahradil ho digitální tisk),
formát B2 je na pozvolném ústupu, a investice naopak směřují do formátu B1, který je pro komerční tiskárny i obaláře
nejefektivnější. Stabilní jsou investice do velmi velkých formátů
B0+, ale český trh je na tyto stroje malý a kapacita trhu dlouhodobě tak na jeden stroj ročně. „Obaláři investují do formátů
B1 a větších. V roce 2017 jsme na trhu zaznamenali anomálii
v podobě tří instalací velkoformátových strojů B0+. Z tohoto
pohledu byl pro ofsetáře rok 2017 extrémně zdařilý. Ale je
to spíše anomálie,“ přiznává Jarmil Králíček.

Trendem je zkracování
přípravných procesů
Nové řady archových ofsetových strojů z produkce Koenig
& Bauer se neustále zdokonalují. Hlavní důraz je kladen na vylepšování neproduktivních – přípravných – procesů. Například
čas potřebný na výměnu tiskových desek u větších formátů,
12 www.packagingherald.cz

Společnost Amcor má ve svém závodě v Rickenbachu ve
Švýcarsku, který se zabývá výrobou obalů na cigarety, od
roku 2012 dosud nejdelší stroj na světě. Ofsetový archový
stroj Rapida 106 pracuje ve středním formátu (B1) a disponuje
19 tiskovými, zušlechťujícími a sušicími jednotkami.
Nedávno firma KBA-Sheetfed Solutions, člen skupiny Koenig
& Bauer zodpovědný za segment archových ofsetových
strojů, dodala prostřednictvím místních zastoupení do závodů
Amcor Tobacco Packaging v polské Lodži a v Mexiku dva
stroje stejné kategorie s podobnou délkou, přičemž každý
z nich je vybaven celkem 17 tiskovými, lakovacími a sušicími
jednotkami.

OBĚ „DVOJČATA“ JSOU VYBAVENA
NĚKOLIKA AGREGÁTY – VÍCE NA

HLAVNÍ TÉMA

Ani Heidelberg
nezůstává pozadu
K nejzajímavějším instalacím společnosti Heidelberg z nedávné doby patří velkoformátový ofsetový stroj Speedmaster
XL 145 s 12 jednotkami (osm tiskových, dvě lakovací, dvě
sušicí) ve svitavské společnosti Westrock nebo pětibarvový
tiskový stroj s lakem Speedmaster XL 106 ve společnosti GZ
Media v Loděnici.

lepičky), od čehož očekává výraznější proniknutí do tohoto
segmentu. Tradičně se ale chce opírat o tiskové technologie,
které tvoří páteř jejího businessu. „Určitě budeme dále rozvíjet
prodej digitálních strojů,“ slibuje Jarmil Králíček. Zapomínat
určitě nebudou na zkvalitňování služeb ve smyslu sofistikovanějších a náročnějších, například zlepšování kvality procesní kalibrace barevnosti, ale rovněž služby vedoucí k vyšší
produktivitě.

Ofsetový stroj
představený v Kácově
má již svého uživatele
Ofsetový stroj Miyakoshi MLP-13H, který byl
v Evropě poprvé představen v únoru 2017
v demonstračním středisku společnosti
Graffin v Kácově, má již svého uživatele.
Ten se po půlročním jednání rozhodl koupit
stroj Miyakoshi MLP 13H-5C, tedy pětibarvové provedení s flexo lakovací jednotkou.

JEDNÁNÍ PROBÍHALO
PŮL ROKU – VÍCE NA

Plány do budoucna…
Ofset si stále drží svou silnou pozici, ale co
Novinkou Heidelbergu v první polovině roku 2018 by měly být dva
ukáže budoucnost? „Prodávají se stále pronové výsekové automaty nejvyšší konstrukční řady Powermatrix, a to
Powermatrix 106 CSB a velkoformátový Promatrix 145 CSB.
duktivnější stroje, které v menším počtu bez
problémů nahradí stroje stávající. Proto dlouhodobě očekáváme stagnaci až mírný pokles počtu prodaných strojů,“ odTaké společnost Koenig & Bauer nestaví svůj úspěch pouze
haduje Jarmil Králíček. Flexotiskové stroje se technicky stále
na ofsetové technologii. Věří mimo jiné v budoucnost flexotisku
zdokonalují a je jim naopak předpovídaná světlá budouca intenzivně rozvíjí i portfolio digitálních technologií. Stejně
nost. A konečně digitální tiskové technologie jsou určitě na
tak i tým spolupracovníků v KBA CEE doufá, že se po třech
vzestupu. „Už to ale nebudou skoky jako dříve, ale postupný
úspěšných instalacích strojů KBA-Flexotecnica v Polsku brzy
setrvalý růst. Není to tak, že jedna tisková technologie šokově
podaří prorazit také v České republice a na Slovensku. „Při
nahradí jinou. Každá si hledá své místo a budoucností je urzachování pozice v archovém ofsetu, který u nás tvoří 80 %
čitě jejich mix,“ myslí si Jarmil Králíček.
obratu firmy, chceme rozšířit náš tým o další specialisty a více
se zaměřit také na flexotisk a hned vzápětí na digitální tisk.
Společnost Heidelberg plánuje v nejbližší budoucnosti předPlánem je, aby za pět let tvořily flexotisk a digitál kolem 30 %
stavit novinky v postpressových obalářských strojích (výseky,
obratu,“ říká Jan Korenc, managing director KBA CEE. 
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Naší největší zbraní
jsou skleněné lahve
Pivovar PERMON sídlí v kapucínském klášteře v Sokolově a cílí zejména na příznivce řemeslných piv a konzumenty,
kteří se nebojí ochutnávat a zkoušet něco nového a jiného. I proto sází především na skleněné obaly na úkor petek,
které plánuje ze svého sortimentu vypustit. Naopak, jak říká Michal Sás, jednatel pivovaru, uvažují o využívání
plechovek.
Adriana Weberová

Můžete nám nastínit historii vašeho pivovaru?
Pivovar PERMON byl založen v Lomnici u Sokolova doslova
v garáži rodinného domu v roce 2006. První technologie
zvládla denní výstav maximálně 100 litrů. Po pár letech jsme
zrekonstruovali prostory již přímo v Sokolově a nainstalovali
kompletní technologii o denním výstavu 650 litrů. Stále větší
poptávka nás donutila hledat větší prostory s nějakou historií,
která k pivovarům neodlučitelně patří. Naše nová technologie
s denním výstavem již 1500 litrů se usídlila v kapucínském
klášteře nedaleko původních prostor. Zde jsme již nainstalovali
14 www.packagingherald.cz

automatickou plnicí linku na skleněné lahve a automatickou
myčku sudů. Poslední rozšíření technologie proběhlo nedávno,
kdy jsme si pořídili šest kvasných tanků o objemu 3000 litrů.
Jaký je váš roční výstav
a kolik druhů piv vyrábíte?
Výstav se každý rok stabilně zvyšuje. V roce 2017 byl přibližně 3800 hektolitrů. Ve stálém sortimentu máme kolem dvanácti různých piv, ale během roku uvaříme přibližně 40 až 50
pivních speciálů a na tom nechceme nic měnit.
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the art of fire

Při jakých příležitostech speciály vaříte?
Speciální várky, tedy takové, které nemáme ve standardním
sortimentu, vaříme každý týden jednu. Někdy je to nad naše
síly a stane se, že jeden nebo dva týdny vynecháme.
Jaké druhy obalů používáte?
Samozřejmě používáme nerezové sudy KEG DIN o objemech
15, 30 a 50 litrů. Tyto sudy mají rozumné rozměry a dají
se dobře stohovat. Dále používáme pro export jednorázové
20- a 30litrové plastové kegy značky PETAINER. Tohoto do
davatele máme hned za dveřmi, sklad mají v Aši, kam to
máme přibližně 30 minut jízdy autem, což je pro nás ideální.
Ale naší největší zbraní jsou skleněné lahve o objemu 0,5 litru,
a proto je používáme na veškerý sortiment včetně všech speciálů. Plnicí linka umí samozřejmě naplnit i třetinky, ale tento
objem zatím standardně nepoužíváme.
Kolik procent výstavu připadá
na uvedená balená piva?
Odhaduji, že podíl lahvového piva bude momentálně někde
okolo 40 procent.
Kdo jsou vaši hlavní odběratelé? Ve kterých distribučních kanálech můžeme vaše lahvové pivo
zakoupit?
Naši odběratelé jsou vesměs všichni, kdo se zajímají o pivo,
které není pouze nápoj k opíjení se, a chtějí i ochutnat různé
druhy. Vysoké procento tvoří restaurace a provozovny, které
využívají tzv. rotační pípu – jedná se o kohout na výčepu,
kde se střídají malé a menší pivovary s různými pivy. Tento
styl spolupráce a čepování piv nejvíce proslavila pivnice Zlý
časy v Praze. Dále jsou to nepochybně naše oblíbené pivotéky a dnes už i určité řetězce, které si uvědomily sílu malých
pivovarů. Mezi tyto řetězce patří Makro, Globus a Kaufland,
který naše piva momentálně testuje.

VÍCE NA:
KDO JE VAŠE CÍLOVÁ SKUPINA?
STOUPÁ U VÁS PRODEJ V SEGMENTU
HORECA, NEBO SPÍŠ V RETAILU?

Jste spíše zastánci piva
v PET lahvích, nebo ve skle?
O PET lahvích se vede věčný spor a já se přikláním na tu
stranu, že pivo v petce je špatně. Samozřejmě i my jsme byli
nuceni takto začínat. Byl to jednoduchý a dostupný obal.
On tedy tak dostupný nebyl, jezdili jsme si pro něj osobně
Úsobrno č. p. 79, 679 39 Úsobrno • CZECH REPUBLIC
Phone: + 420 516 427 711 • Fax: + 420 516 427 700
E-mail: info@sklomoravia.cz
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s vlekem do Maďarska. Vždy jsme ale věděli, že pivo patří
do skla, a proto jsme se s místní sklárnou domluvili na odběru 0,5litrových jednorázových skleněných lahví. PET lahve
bohužel stále používáme, ale jen okrajově a pro specifické
zákazníky.
Používáte speciální tvary
skleněných či plastových obalů?
Design skleněných lahví není nijak zvláštní. Ale u plastových
lahví jsme měli speciální formu vyrobenou původně pouze pro
nás a pro jeden maďarský pivovar, ale před nějakou dobou
jsme ji uvolnili, a ani nevím, jestli obal dnes ještě někdo jiný
používá.
Kdo jsou autoři a dodavatelé lahví?
Design skleněných lahví je práce místní sklárny O-I Nové
Sedlo, kdy jsme vybírali ze standardní nabídky. Forma na plastové lahve byla vyrobena pomocí grafické firmy v Maďarsku.
Plastové lahve nám nyní dodává firma LUKR CZ.
Zvažujete nahradit standardní
skleněnou lahev privátní lahví?
O vlastní lahvi uvažujeme, ale je to otázka úplně jiných počtů.
Spíš se proto snažíme sklárnu přesvědčit o novém tvaru lahve,
který by byl pro nás i ostatní řemeslné pivovary zajímavý.
Nápady máme, ale je to opravdu zatím ve fázi prvních
jednání.

Kdy a proč došlo
k redesignu loga pivovaru?
Původní logo je s námi již od založení pivovaru a po modernizaci už samo „volalo“. Důvodem je, že pivovar a my sami
jsme se začali ubírat v roce 2011 trochu jiným směrem a odklonili jsme se od klasického pojetí pivovaru, který vaří dva
až tři druhy piv. Skočili jsme na vlnu, která se ubírala stejným
směrem jako kdysi pivovary v USA. Když jsme v roce 2010
navštívili několik pivovarů ve Státech, měli jsme jasno, kam
chceme směřovat, a proto byla úprava loga nutná.
Kdo je jeho autorem
a v čem se liší od původního?
Po grafické stránce logo zpracoval Honza Věchet z reklamní
agentury SoftART, která sídlí u nás v areálu. Seděl jsem u něj
každý den a řešili jsme to společně. Neměl z toho velkou radost, ale nakonec jsme byli s logem oba velice spokojeni.
Staré logo je jasně typické pro pivovar, historické, barevné,
složitější tvary. Nové logo jsme tedy již připravovali do stylu
„craftových“ pivovarů v USA. Logo je také jednoduché
a pouze černobílé.
Jaké byly vaše požadavky na grafika?
Jelikož s Honzou spolupracujeme již od založení pivovaru, od
prvních grafických návrhů, byl výběr jednoduchý. Představu
jsme samozřejmě měli oba, ale každý trochu jinou. Já jsem
naštěstí prosadil, že v logu musí být lahev. Naše lahve nám
dělají velkou reklamu a pomáhají prodeji sudového piva.
Znamená to, že se stejným grafikem vždy
spolupracujete i na designu ostatních etiket?
Ano. Téměř všechny etikety dělá stejná agentura již od začátku. Pár jsem jich dělal sám osobně, ale neřeknu které,
smáli byste se mi.

„PŘIKLÁNÍM SE NA TU STRANU,
ŽE PIVO V PETCE JE ŠPATNĚ.“

Skleněná lahev je
vratná, nebo jednocestná?
Naše skleněné lahve jsou jednocestné, tudíž nezálohované.
Legislativa nedovoluje tyto lahve vykupovat nebo brát zpět
a po řádném vymytí je vracet do oběhu. Problém je, že mají
slabší stěnu a horké mytí chemií by nemusely při dalším použití
vydržet. Dále jsme vázáni za každou lahev platit společnosti
EKO-KOM a vrácené lahve likvidovat ve tříděném odpadu.
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Kdo vám etikety tiskne?
Doposud tiskneme ve spřátelené tiskárně Azus, která sídlí také
nedaleko našeho pivovaru a vychází nám velice vstříc, i když
to s námi nemají kolikrát jednoduché, jelikož si spoustu zakázek vymýšlíme na poslední chvíli. V případě nových etiket
pro rok 2018, u kterých jsme změnili tvar, jsme přešli z obyčejného obdélníkového tvaru na tvar s výsekem, kde dominuje hlavně naše nové logo. Změnili jsme dokonce i způsob
jejich lepení. Přešli jsme z používání papírových etiket a lepidla na samolepicí etikety. Etikety se snažíme aplikovat na
všechny druhy piva a jsou určeny zatím pouze pro 0,5litrové
skleněné lahve.
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skleněné lahve etiketovali ručně a to bylo časově již na hraně.
Při počtu 10 000 kusů lahví týdně jsme nebyli schopni s časovou rezervou tyto lahve etiketovat a distribuovat. Nová linka
je určená výhradně na skleněné láhve, na plastové obaly ji
nelze využít.

Nová etiketa s výsekem

Obdélníková etiketa

Kdo byl jejím dodavatelem?
Dodavatelem je firma FARM UNION EUROPE, od které máme
i automatickou plnicí linku na skleněné lahve.

V současné době máte pár měsíců novou eti‑
ketovačku, používáte ji pro skleněné i PET lahve?
Ano, je to tak, v ostrém provozu je přibližně čtyři měsíce. Už
bylo zapotřebí etiketovací linku pořídit, jelikož jsme všechny

Co pro vás bylo při výběru dodavatele rozhodující? Jakou má nová technologie kapacitu a jaké
vám přinesla výhody?
Jasně rozhodujícím faktorem pro nás byl italský výrobce se stabilním českým zastoupením a servisem. Tato firma vše splnila,
proto jsme měli výběr lehký. Kapacita stroje je přibližně 2500
lahví za hodinu. Výhodou těchto strojů je samozřejmě zvýšení
produktivity a možnost inovace designu etiket.

POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
PI
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Obaly TEEKANNE
by měly odrážet
kvalitu čaje
U čajů TEEKANNE, které jsou na trhu již 130 let, je na prvním místě požitek z kvalitního
produktu. Experti proto jezdí po celém světě a hledají optimální oblasti pro pěstování čaje.
Také následné pěstební operace a sklizně jsou kontrolovány zaměstnanci společnosti
TEEKANNE přímo na plantážích. To vše se pak snaží odrazit v obalech čajů. A o těch
především jsme hovořili s marketingovou manažerkou společnosti Kateřinou Staníkovou.
Adriana Weberová

Jak se vaše jednotlivé produktové řady
liší z hlediska obalů a jejich designu?
Každá produktová řada má svůj ucelený design, který se prolíná do všech produktů určitými prvky a znaky – například vyobrazením příchutě ovoce. Každá řada by měla vyjadřovat
podstatu dané kategorie. Naše obaly by měly z hlediska
designu odrážet kvalitu čaje. Charakteristickým prvkem je
červené logo na krabičce a znaky, jako například stuha, kombinace log a stínování kolem loga, které vyjadřují hlavní podstatu daného produktu nebo produktové řady. Cílem je, aby
bylo pro zákazníka jednoduché vždy najít značku TEEKANNE
na pultech prodejen a lékáren, což se nám daří.
Co by měly vaše obaly
kromě kvality vyjadřovat?
Kromě vysoké kvality, na které si opravdu zakládáme, by jejich design měl komunikovat přesně to, co následně najde zákazník uvnitř krabičky, což je kromě kvality i pocit potěšení.
Naši filozofii vyjadřuje slogan Všechno z jednoho zdroje nebo
chcete-li všechno z jedné ruky – od rostliny až po hotový čaj.
Znamená to pro nás, že je třeba se aktivně zapojit do každé
fáze celého hodnototvorného řetězce – od počátku až k hotovému produktu si tak vše řídíme sami.
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Společnost TEEKANNE je
výrobcem, distributorem
a prodejcem čajů TEEKANNE,
Sir Winston, Willi Dungl,
umělých sladidel Kandisin
a Stevia a studených nápojů
FRESH. Na českém trhu působí
více než 20 let a patří k lídrům
ve své kategorii. TEEKANNE
má dominantní postavení jak
v Rakousku, tak i v domácím
Německu a je nejprodávanější
značkou také na českém trhu.
Na jaké materiály sázíte?
Obalové materiály se v rámci produktových řad neliší.
Používáme hladkou lepenku s certifikátem FSC. Konkrétně
jde o dva druhy lepenky – Rochcoat v několika formátech
a Tambrite 220. Obě varianty zcela splňují naše standardy
kvality a byly vybrány po výrobních a senzorických zkouškách.
Velká část čajových sáčků TEEKANNE je 100% kompostovatelná. Čajové sáčky, provázky a štítky se zcela zkompostují
za šest až dvanáct týdnů.
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Můžete upřesnit tvary krabiček?
Krabičky mají několik různých formátů podle množství sáčků
uvnitř, které se pohybuje od 10 až do 120 kusů. Krabičky jsou
skládané, potisknuté ofsetovou technologií. Na pečetění po‑
užíváme lak. Papírové přebaly se vyrábějí ve dvou variantách.
Jaké další zušlechťovací techniky používáte?
Abychom podtrhli prémiovost čaje, používáme embossing,
a to konkrétně pro název produktu a logo společnosti.
Co mají vyjadřovat obaly vašich novinek
TEEKANNE Desire a Mountain Herbs?
DESIRE je doplnění k produktům LOVE a PASSION, a jde tak
o třetí produkt v rámci našeho speciálního sortimentu limitované edice. Sortiment se skládá ze tří exkluzivně lahodných čajových kompozic pro všechny smysly. Balíček i celý
produkt by měl vyjadřovat nadstandardní pocit zklidnění
a emoce, čehož jsme dosáhli použitím tmavé barvy sametu
se zlatým písmem a následně vyobrazením příchutě daného
čaje. Mountain Herbs je novinka v našem sortimentu Natural
Herbal Tea. Design krabičky by měl opět vyjadřovat vysokou
kvalitu čaje, ale také radost a přirozenost, protože je to 100%
přírodní výrobek, všechny složky jsou přírodní. Když vidíte
a pijete tento čaj, měli byste myslet na nedotčenou přírodu
a nechat se přenést do krásného světa hor. Grafika proto vyobrazuje čistotu alpské přírody. Za zmínku dále stojí nápoj
FRESH, kdy jsme jako hlavní designový prvek využili motiv
břidlice. Chceme být moderní a mladí a chceme oslovit mladší
zákazníky, kteří dbají o svůj zdravý životní styl. Hlavní cílovou
skupinou jsou ženy ve věku 25–49 let, mladí i dospělí, kteří
hledají přidanou hodnotu, kladou důraz na kvalitu a zdraví
a jsou otevřeni novým věcem. Naše cílová skupina jsou proto
aktivní, trendy lidé z měst.

TEEKANNE
Mountain Herbs
a DESIRE

A na závěr, můžete prozradit,
kdo jsou výrobci vašich obalů?
Využíváme dodavatele Netbox a Gundlach.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 
PI
BRISK, výrobní družstvo, vyrábí
metodou vstřikovyfukování PET
lahvičky od objemu 10 ml do objemu 300 ml, jež jsou opatřeny
různými závity. Největší podíl vý‑
roby tvoří lahvičky se závity o prů‑
měru 18 mm a 28 mm, pak následují
lahvičky se závitem 20 a 24 mm.
Uplatňují se jako spotřebitelské
obaly pro kosmetické, potravinářské, farmaceutické, technické
a propagační účely. Novinkou letošního roku jsou lahvičky se závity GL44 o objemu 200 ml.
Metodou vyfukování z preforem vyrábíme PET lahve od objemu 0,5 l
do objemu 2 l se závitem o prů‑
měru 28 mm a kanystry od objemu
3 l do 10 l se závitem o průměru

47 mm. Naše lahve a kanystry jsou
vhodné jak pro potravinářské, tak
i technické účely.
Další výrobní oblastí družstva je
kartonážní výroba. Na flexotisko‑
vém stroji potiskujeme expediční
kartony, především pro vinaře s je‑
jich logem na 6 ks lahví. Rovněž se
zabýváme výrobou luxusních ka‑
zet na archivní vína, skládaček na
vína, dárkových kazet na por celán
včetně potisku sítotiskem a vý seků
mnoha různých tvarů na příklopo‑
vých lisech.
BRISK, výrobní družstvo
Ježov u Kyjova

www.briskvd.cz
brezina@briskvd.cz

Zveme vás na veletrh EmbaxPrint v Brně.
Najdete nás v pavilonu G1 na stánku č. 040
ve dnech 27. 2. — 2. 3. 2018.
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Diet Coke vyráží
do roku 2018 ve
zcela nové podobě
AKTUALIZOVANÝM VZHLEDEM, ŠTÍHLEJŠÍM NOVÝM OBALEM, DEBUTEM ČTYŘ VÝRAZNÝCH NOVÝCH
PŘÍCHUTÍ A NOVOU KAMPANÍ OSVĚŽUJE A MODERNIZUJE SPOLEČNOST COCA-COLA SVOJI ZNAČKU
DIET COKE PRO NOVOU GENERACI ZÁKAZNÍKŮ A NABÍZÍ MILIONŮM SVÝCH SOUČASNÝCH
FANOUŠKŮ NOVÝ VZHLED A VÍCE PŘÍCHUTÍ.
Ze zahraničních zdrojů

D

iet Coke je jednou z nejikoničtějších značek. V Severní
Americe ji podle Rafaela Aceveda, ředitele skupiny
Coca-Cola North America pro Diet Coke, milují miliony příznivců. „Po celou dobu práce na tomto relaunchi jsme
k němu chtěli přistupovat odvážně, myslet jinak a být inovativní. Ale co je mnohem důležitější, chtěli jsme zůstat věrní
podstatě Diet Coke, i když značku přizpůsobíme pro novou
generaci.“
Je známé, že Diet Coke má všechny druhy fanoušků – od
lidí, kteří měli rádi její chuť od okamžiku uvedení na trh v roce
20 www.packagingherald.cz

1982, po mileniány, ženy i muže, kteří se stále snaží zkoušet
nové věci. Cílem její modernizace je lepší rozpoznatelnost
a autentičnost.
Relaunchi předcházely průzkumy
Dvouletý proces inovace vycházel z průzkumu mezi zákazníky zaměřeného na oblibu výrazných a osvěžujících příchutí
potravin a nápojů mezi mladšími Američany – od chmelených řemeslných piv až po kořeněné omáčky. „Mileniáni nyní
více než kdy dříve touží po dobrodružstvích a nových zkušenostech a my u toho chceme být s nimi,“ pokračoval Rafael

DESIGN

Acevedo. „Aktualizujeme značku Diet Coke a sortiment štíhlejším obalem a novými příchutěmi, které jsou přitažlivé pro
nové spotřebitele.“
Osloveno bylo více než 10 000 lidí
Společnost hovořila s více než 10 000 lidmi z celé země, aby
shromáždila jejich nápady a názory například na potenciální
rozšíření příchutí nebo modernizaci obalů. Na základě těchto
zjištění výzkumný a vývojový tým společnosti Coca-Cola vyvinul a vyzkoušel více než 30 kombinací příchutí zahrnujících tropické, citrusové, a dokonce bylinkové tóny. Nakonec
skončil u čtyř příchutí, které se setkaly s nejpříznivější reakcí
zákazníků: říznou chuť Diet Coke doplňují Ginger Lime, Feisty
Cherry, Zesty Blood Orange a Twisted Mango.
Diet Coke je stáčena do štíhlých plechovek
Diet Coke a nové příchutě budou stáčeny do štíhlých 12uncových (355 ml) plechovek a prodávány buď po jedné, anebo
v balení po osmi. Diet Coke bude i nadále nabízena ve všech
existujících velikostech balení, jako jsou například standardní
12uncové plechovky, miniplechovky nebo skleněné lahve.

AMERICKÁ JEDNIČKA
V PRODEJÍCH NÁPOJŮ BEZ
KALORIÍ VSTUPUJE PO
35 LETECH DO NOVÉ ÉRY.
Nový vzhled obalu posunuje
značku se zachováním tradičních
prvků do současnosti
Ve štíhlé plechovce – stejného tvaru a velikosti, které
znají a mají rádi fanoušci DASANI Sparkling – bude
mít Diet Coke mnohem současnější vzhled. „Přetvářet
takovou ikonickou značku s rozsahem a dosahem, jako
má Diet Coke, stavět na jejím odkazu a vytvořit vi‑
zuální jazyk, který pomůže napsat její další kapitolu –
to je pro designérský tým vzácná příležitost,“ řekl James
Sommerville, viceprezident Coca-Cola Global Design.
„Tato vizuální evoluce pozdvihuje značku do mnohem
současnějšího prostoru, přičemž jako základ stále používá rozpoznatelné základní vizuální prvky.“
Nový vzhled a dojem, zakotvený v ikonické stříbrné barvě,
mají barevnou paletu zjednodušenou na stříbrnou a červenou
s dotekem sytých barev, jež zastupují nové příchutě. Mírně
upravený font současně zachovává dědictví Diet Coke, přesto
ho ale představuje mnohem progresivnějším způsobem.

Design apeluje na aktivní
spotřebitele hledající výraznější příchutě
Nový design obsahuje také dynamický prvek, který James
Sommerville a jeho tým pojmenovali High Line – svislý barevný
pruh, který probíhá obalem Diet Coke i do všech sdělení, od
outdoorové reklamy po sociální sítě. „High Line je červený disk
Coca-Coly, který se vydal na procházku,“ vysvětluje James
Sommerville. „Znázorňuje, že značka Diet Coke, inovace
a spotřebitelé, kteří ji milují, jsou stále sebejistě v pohybu.“
Při přestylizování značky byli designéři konfrontováni s tím, jak
moc je příliš a jak málo není dost. Rozhodli se proto demonstrovat progresivní změnu a inovaci takovým vzhledem, jenž
apeluje na spotřebitele, kteří hledají výraznější příchutě, aniž
by došlo k odcizení základně loajálních přívrženců Diet Coke.
Rozvoj osobnosti a omlazení značky
Nové návrhy obalů a vizuální identita společně představují
rozvoj osobnosti – omlazení značky – Diet Coke. Masivní integrovaná marketingová kampaň, zahájená koncem ledna,
oslaví nové chutě Diet Coke a vyjádří posílené stanovisko
značky. Jak Rafael Acevedo uzavírá: „Stále věříme a investujeme do Diet Coke, protože je to skvěle chutnající nápoj
bez kalorií oblíbený miliony lidí. Zatímco kategorie nápojů
s nízkým obsahem kalorií nebo bez kalorií je pod tlakem,
výsledky Diet Coke se nedávno zlepšily a zůstává silnou
značkou. Věříme, že po dvouciferném růstu, který zažila
Coke Zero Sugar od svého uvedení vloni na podzim, a po
tomto úplném relaunchi značky Diet Coke můžeme pokračovat
v posilování našeho podnikání v oblasti nekalorických nápojů.
Pro budoucnost vytváříme sortiment s dobře chutnajícími va‑
riantami, které lidé chtějí.“

Diet Coke, známá na většině zahraničních trhů jako Coca‑Cola light, je v prodeji ve více než 110 zemích světa.
Nový design a příchutě značky budou dostupné nejprve ve
Spojených státech a od února v Kanadě. Všechny nové obaly
a příchutě se objevily na regálech obchodů v lednu 2018.   
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Foto: Butterflies & Hurricanes

INTERVIEW
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Na obale můžete mít například instagramovou komunikaci.

Obaly dnes nabízejí
neomezené možnosti
DESIGN OBALŮ PRO POTRAVINY A NÁPOJE SMĚŘUJE K PŘIROZENOSTI, A TO JAK Z POHLEDU
MATERIÁLŮ, TAK GRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ. V NĚKTERÝCH SEGMENTECH JE KLADEN AŽ IRACIONÁLNÍ
DŮRAZ NA TRADICI. FIRMY PREFERUJÍ I KREATIVNÍ A NETUCTOVÁ ŘEŠENÍ.
Adriana Weberová
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U

obalů pro potraviny a nápoje je patrný posun k přirozenějšímu vzhledu, přírodním materiálům a s tím související větší pravdivosti sdělení. „Od lesklých a vizuálně
zahlcených obalů směřuje design jak po grafické, tak i materiálové stránce ke střídmosti,“ myslí si Jiří Toman, creative director Studia Toman Design. Podobný názor má i Michaela
Thomas z agentury Butterflies & Hurricanes. „Na obecné rovině je jedním z trendů návrat k přirozenosti. Jídlo se na obalech méně retušuje, používají se přirozenější materiály nebo
se simulují, přírodní barvy a podobně,“ Jiří Toman. Svá specifika má podle Jiřího Tomana segment potravinové velkovýroby, kde je zjevný až iracionální důraz na tradici (ať už
opravdovou nebo fiktivní) či „domáckost“. Výjimkou, kde si na
tradice nehrají, jsou například energetické nápoje.

a taky to nebude špatně, jen se musíme přestat tolik bát, že
to spotřebitel nepochopí. Například mléko může ,mluvit‘ o životním prostředí nebo se jmenovat podle krav z daného chovu –
i to bude dělat značku. Jak říkám, jen se přestat bát a vnést
do světa značek trošku života a radosti.“
Úkolem bylo vyjádřit
nekompromisní přírodnost
Zajímavou proměnou z dílny Butterflies & Hurricanes prošly například obaly na biosušenky Zemanka. Zadáním byl kompletní
PI

Tuctové výrobky jsou minulostí,
zákazníci chtějí eleganci a kreativitu
Dlouhodobějším trendem do určité míry souvisejícím s tradicí je
návrat k retro designu. Dále roste požadavek na personifikaci,
u lahví například použitím embossingu. „U skleněných lahví
je kladen důraz na barevné rozlišení výrobků – olive, cuvee,“
doplňuje Marek Pokorák, mould design manager společnosti
Vetropack Moravia Glass, a dodává: „Tuctové výrobky jsou
minulostí, zákazník požaduje eleganci, kreativitu, ale také
funkčnost. Proto se již při návrhu nového výrobku využívají
služby profesionálních designérů.“
Všichni chtějí výjimečný a viditelný obal
Podobu obalu samozřejmě ovlivňuje i to, v jakém konkrétním
nápojovém segmentu se daný zákazník pohybuje a kdo
jsou jeho odběratelé. „Každý klient, který za námi přijde,
má různé představy o výsledném produktu. Přeje si nějakou
změnu a chce přijít s něčím zcela novým. Buď chce zdůraznit
kvalitu svého produktu, nebo jeho dlouholetou tradici. V kaž‑
dém případě chce být originální, výjimečný a viditelný mezi
ostatními,“ říká Miroslav Fridrichovský, product development
manager & solution designer, O-I Sales & Distribution Czech
Republic. Ve výsledku jde ale většinou o kombinace již existujících tvarů a nápadů, které jsou čerpány z historie staré desítky až stovky let.
Větší prostor pro kreativitu může být u produktů ve vyšší cenové hladině a u menších výrobních sérií. Zde je možné více
experimentovat s designem i materiálem, není také třeba brát
v potaz tolik technologické limity balicích linek, materiálové
omezení z hlediska logistiky, trvanlivosti a podobně.
Nepodceňujte spotřebitele
Podle Michaely Thomas dnes není v obalové branži nic tabu.
„Na obalu můžete mít instagramovou komunikaci a bude to
třeba na soft drinku sedět a na pivu krásnou abstraktní ilustraci

Chcete se
podílet
na vývoji
Tesco produktů?
Právě hledáme odborníky v této oblasti!
Neváhejte nás kontaktovat přímo nebo
navštivte naše kariérní stránky.

Lišková Radka
rliskov4@cz.tesco-europe.com
+420 727 898 550
http://tesco-stores.jobs.cz/

DESIGN

Od stejné agentury stojí také za zmínku Sladká tečka pro
společnost Crocodille. Ve své době se jednalo o zcela první
„smoothie“ na českém trhu. Klíčové proto bylo odlišit produkt
od džusu a zdůraznit fakt, že se jedná o celé ovoce (nikoliv
šťávu), a to bez jakýchkoliv přídavků.

redesign této značky, a to včetně tvorby jakéhosi kreativního
manifestu a claimu. „Myslím, že zvolený claim ,jsme rozmazlení‘ se povedl. A stejně tak splnění úkolu, kterým bylo vytvoření designu lépe reprezentujícího kvalitu produktů a jejich
nekompromisní přírodnost,“ je přesvědčená Michaela Thomas.
Z pohledu strukturálního designu jsou výsledné obaly různě
„ukousnuté“ a cik-cak s využitím vlnek.

Nakonec byly zvoleny autorské ilustrace komunikující myšlenku čisté energie z přírody tištěné na nepotahovaný papír.
Nejsložitější u této ukázky bylo právě najít správné sdělení pro
ilustrování specifik smoothie.

Foto: Butterflies & Hurricanes

Foto: Studio Toman Design

Jediný malý zádrhel nastal při řešení potisku, který je mimochodem i uvnitř obalu. Použit byl recyklovaný papír, na němž
se barvy chovají naprosto nepředvídatelně a žádný nátisk je
nedokáže predikovat.
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Foto: Studio Toman Design

Neobvyklým designem se může pochlubit také obal na čistě
přírodní koncertované bylinné kapsle vyrobené tradiční severoafrickou technologií Guergi/Sahar. Klientovi se zalíbil návrh
s dominantními ilustracemi, které stylově odkazují na herbářové
atlasy 19. a počátku 20. století. „Prosadili jsme také výrazné
textace lapidárně sdělující jen název a účinek. Nejsložitější
bylo prosadit celkově velmi odlišný přístup k obalu potravinového doplňku,“ podotýká Jiří Toman.

Foto: Studio Toman Design

Poutavé ukázky obalu
na absint, sladkou
tyčinku a bylinné kapsle
Zajímavou ukázkou z produkce
Studia Toman Design je Hill‘s
Absinthe. Zadáním klienta bylo vytvořit netradiční značku a etiketu
na lahev exportního absintu určeného pro kanadský trh. Snahou
bylo vyniknutí typické a zároveň
pro Kanadu velmi exotické zelené
barvy produktu. Po řadě pokusů
s transparentními etiketami byl
zvolen přímý tisk na pískovanou
lahev. „Nejsložitější bylo technicky
vyřešit stálost potisku na lahvi,“ říká
Jiří Toman.
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Zvýšení atraktivity
přinesl kónický tvar lahve
Ukázkou kreativního, elegantního a v neposlední řadě netuctového řešení je vinná lahev
typu bordeaux od společnosti Vetropack
Moravia Glass. „Dříve převažoval válcový
tvar těla, dnes je požadavek na zvýšení
atraktivity, což splňuje kónický tvar lahve,
který je užší u dna,“ potvrzuje poptávku po
atraktivnosti Marek Pokorák.
Zadáním bylo maximálně zvýšit výšku výrobku, aby byla lahev lépe vidět v regálu,
a kónické provedení. Během realizace byl
26 www.packagingherald.cz

V pivním segmentu stojí za zmínku zrod nové 50cl lahve
Hubertus. Požadavkem pro sklárnu O-I Sales & Distribution
Czech Republic bylo zachování stejné výšky a průměru lahve
včetně uzávěru, aby bylo možné využívat stávající plnicí linku.
Využito mělo být rovněž logo firmy. „Navrhli jsme novou lahev
se stejnou výškou a průměrem alespoň v kontaktních bodech
tak, aby se nemusely měnit přepravky. V místě etikety byl navržen embossing. Kromě toho jsme použili zajímavý prvek
například do krku lahve,“ popisuje nové řešení Miroslav
Fridrichovský. Výsledkem je atraktivní tvar lahve s minimálními
nutnými náklady na sklářskou výrobu a s možností využívat
stáčecí linku bez velkých úprav. „Klient lahev doplnil o velmi
vydařenou etiketu a celkově svůj výrobek posunul kupředu,“
shrnuje na závěr Miroslav Fridrichovský.       

Foto: O-I Sales & Distribution CR

Foto: Line Art Group

Design byl připravován tak, aby nejenom obsahoval zvířátka,
která jsou zajímavá pro děti, ale aby také sdělil nějaká zajímavá fakta, kterými mohou být děti fascinované. Při vytváření
konceptu se agentura opírala o znalosti neziskové organizace
KIDMAP, která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti vzdělávání
a výchovy dětí.

kladen důraz na poměr výšky výrobku a průměr dosedací
plochy – z toho plyne dobrá stabilita jak na linkách výrobce,
tak u konečného zákazníka. „Nejsložitějším krokem byla optimalizace rozložení skloviny v patě výrobku v kombinaci
s hlubokým vpichem, dále optimalizace výrobní linky pro bezproblémový transfer výrobků od výrobního stroje po balicí
linku,“ říká Marek Pokorák a dodává: „Výroba takového typu
výrobku se u nás stala již samozřejmostí, těší nás pozitivní
ohlasy zákazníků jak doma, tak i v zahraničí.“

Foto: Vetropack Moravia Glass

Koncept obalu vznikl
ve spolupráci se zoo
Žhavou novinkou agentury Line Art Group je nový koncept
smetanové svačinky Krajanka ZOO pro značku Krajanka společnosti ALIMPEX FOOD. „Jedná se o zcela unikátní koncept
dětského produktu, který spojuje produktové benefity cílené
na děti. Komunikační koncept byl postaven na spolupráci
s pražskou zoo, ale také mělo jít o zábavný design obalu,“
vysvětluje Elena Venturo, client service director společnosti Line
Art Group.

PR PREZENTACE

Na jubilejním EmbaxPrintu
se představí přední firmy z oboru
Na brněnském výstavišti se OD 27. ÚNORA DO 2. BŘEZNA uskuteční již 30. ročník mezinárodního veletrhu
obalů a tisku EMBAXPRINT. Je jediným veletrhem svého oboru v České republice, a proto se stal ideálním místem
pro předvedení technologických inovací a řešení. Nasvědčuje tomu i narůstající zájem vystavovatelů z České
republiky, ale také ze zahraničí.

Prezentace významných firem v oboru
Nově se veletrhu zúčastní firmy Deufol, PEBAL, Reelton či
Techni Trade. Technologie pro navíjení, odvíjení a řezání materiálů představí firma Golpretech. Veletrh zaujal i zahraniční
firmy. Poprvé se představí například OPAX a INTERDRUK
z Polska, CGP Coating Inovation z Francie nebo slovenská
firma Korekt Plus. Další slovenská firma, AuLea, přiveze na veletrh materiál X board print, který výborně plní požadavky pro
3D konstrukce. Prezentovat se dále budou také firmy Arcon
Machinery, ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM, Nedpak, Velteko
nebo Nomatech. Návštěvníci tak získají komplexní přehled
o novinkách v obalovém i tiskařském průmyslu.
Na EmbaxPrint se opět
vrátí projekt Packaging Live
Zájemci se tak mohou podívat na moderní proces balení pečiva za využití robotů, nových průmyslových tiskáren a dalších
obalových technologií. Organizátorem je agentura EQUICom
a generálním partnerem se stala společnost TECHNOLOGY.
Linka nabízí zajímavou podívanou na kompletní proces od
balení přes značení, manipulaci až po paletizaci výrobků.
Navíc nebude chybět ani oblíbená ochutnávka prémiového
pečiva Breadway, které se stalo produktem letošního balení.
K EmbaxPrintu patří
i odborný doprovodný program
Uskuteční se například konference Asociace českého papírenského průmyslu, která se bude zabývat tématy jako sběrový
papír, rostoucí potenciály na pivním trhu či výroba nasávané
kartonáže. Další konferenci, Obaly pro potraviny a kosmetiku,
organizuje Obalový institut SYBA. Během EmbaxPrintu bude
navíc poprvé k vidění i výstava Kalendář roku 2018.

Potravinářské veletrhy SALIMA,
SALIMA Technology, Vinex, MBK a INTECO
Souběžně s veletrhem EmbaxPrint se konají i další veletrhy
zaměřené na potravinářské obory. Na prezentaci potravin
se zaměří SALIMA, na potravinářské technologie SALIMA
Technology. Pro pekaře a cukráře je určen veletrh MBK.
INTECO představí zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování. Všechny akce k sobě mají obsahově i oborově velice
blízko, takže se jedná o ideální místo pro každého odborníka.
Veletrhy se uskuteční v pavilonech A1, A2 a V.

Festival chutí v pavilonu C
Veletrh EmbaxPrint a další potravinářské veletrhy budou letos
doplněny také o Festival chutí, který najdete v pavilonu C od
1. do 3. března. Hlavní součástí je festival minipivovarů, na
kterém se představí 50 českých i moravských výrobců piv.
K ochutnání bude více než 300 pivních vzorků a chybět nebudou ani jedinečné pivní speciály. Kromě minipivovarů však
budou přítomni i prodejci různých pochutin, vinaři a podobně.
Vstupné na Festival chutí je 100 Kč a platí také na ostatní souběžně konané veletrhy. V rámci vstupenky získáte navíc kupon
na jednu degustaci piva zdarma.    
Kompletní informace najdete
na www.embaxprint.cz.
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Ve světě IOT
ROK 2018 BUDE PRAVDĚPODOBNĚ DALŠÍM ROKEM BOUŘLIVÝCH TECHNICKÝCH ZMĚN, KTERÉ
S SEBOU PŘINÁŠÍ PROBÍHAJÍCÍ 4. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. PROGRESE TECHNOLOGICKÝCH
A TECHNICKÝCH ZMĚN, KTERÉ SE DOTÝKAJÍ PŘEDEVŠÍM OPTIMALIZOVANÉ AUTOMATIZACE
A ROBOTIZACE, SE TÝKAJÍ PRAKTICKY JAKÉHOKOLI ODVĚTVÍ. K DALŠÍM POKRAČUJÍCÍM
TECHNOLOGICKÝM ZMĚNÁM PATŘÍ I SBLIŽOVÁNÍ REÁLNÉHO A DIGITÁLNÍHO (NĚKDY DOKONCE
VIRTUÁLNÍHO) SVĚTA PROSTŘEDNICTVÍM IOT.
Jana Žižková

I

nternet věcí (Internet of Things – IoT) je termín pro moderní
přístroje ovladatelné i na dálku pomocí internetu. Systémy
IoT se vyskytují nejenom v průmyslu, ale i v běžném životě,
kde můžeme pomocí chytrého telefonu či dokonce „jen“ hodinek ovládat řadu aplikací, včetně inteligentních elektroinstalací (světlo, teplo, klimatizace, ohřev vody atd.) v běžném
domácím provozu prakticky z jakékoli vzdálenosti. Pokročilé
technologie však umožňují víc – přístroje jsou schopné se
hlídat, regulovat a hlásit chyby samy, bez lidského faktoru.

nanotkaniny, ze které budou vyrobena. IoT však není o budoucnosti, v moderních výrobních i logistických provozech se
využívá již teď.
Obecně IoT umožňuje propojení nejrůznějších zařízení mezi
sebou, toto propojení probíhá pomocí přenosu dat a internetu. Výhodou pro uživatele strojů a zařízení je hladký a bezchybný provoz eliminující řady nedostatků. Producent zboží
se může soustředit především na aspekty výroby a prodeje,
nikoli servis. Zařízení s touto technologií jsou schopna
detekovat chyby a poslat data jejich výrobci. Kontaktní
centra pro IoT většiny výrobců jsou dnes schopná přijímat data i z milionu různých zařízení a následně
s nimi pracovat. Díky neustálému rozvoji digitalizace
je možné v rámci IoT využívat stále častěji i pokročilé
umělé inteligence.
IOT OPTIMALIZUJE LOGISTIKU
I VÝROBU, GENERUJE ZISK
I ŠETŘÍ PRACOVNÍ SÍLY – VÍCE NA

V našem spotřebitelském světě se již vyskytují ledničky, které
jsou schopné si monitorovat spotřebu a v případě, že se v nich
vyskytuje například poslední mléko, lednička objedná nové.
V budoucnosti budeme pravděpodobně nosit trička, která si
dokážou změřit naše fyzikální parametry, včetně tepové frekvence, a na jejich základě řídit termoregulaci inteligentní
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Mezi společnosti aktivně využívající možnosti IoT patří
i ModusLink Global Solutions s pobočkou v Brně, jejímiž
hlavními činnostmi jsou skladování, balení a manipulace s produkty. Významnými zákazníky této společnosti
jsou například Philips, Sony, Toshiba, HP, Samsung, IBM,
Lenovo nebo Acer.
V současné době ModusLink rozšířil svou cloudovou platformu,
která je součástí technologií IoT. Nové řešení má název Cloud
Poetic Service a umožňuje všem zainteresovaným subjektům
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připojit inteligentní zařízení ke cloudu a pomocí něho analyzovat a optimalizovat prakticky celý výrobně-distribuční
systém. Díky rozsáhlým možnostem analýzy dat, kterou aplikace umožňuje, lze identifikovat a vyřešit řadu problémů.
Systém Poetic Service Cloud Solution urychluje a optimalizuje
doplňování spotřebního materiálu v reálném čase, u využíva‑
ných zařízení je možné nastavit plány údržby, díky proaktivním
systémům může být uživatel včas upozorněn na jakékoli nestandardní chování používaných zařízení a jejich případnou
včasnou opravu. Pracovat lze i s virtuálními modely, které
umožňují modifikovat virtuální zásoby. Na základě vytvořeného modelu lze vyvolat automatické doplňování zásob.
Bez IoT se neobejde
ani průmyslové značení
Mezi průkopníky implementace IoT systémů v oblasti průmyslového značení patří společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM.
Principem systému je sběr dat z různých senzorů a čidel a jejich sdílení prostřednictvím internetu za účelem dalšího zpracování a vyhodnocování. Aplikace systému IoT ve spojení
s digitálním tiskem je možná i v rámci plně automatizovaného
robotického pracoviště. Díky propojení pomocí cloudu a sítě
IoT je možné do systému implementovat i skener, který ze snímaného kódu načte a vyšle do hlavy informaci, která je následně neprodleně vytisknuta v excelentní kvalitě na prakticky
jakýkoli předmět, který k hlavě podá ruka robota. Součástí
robotického pracoviště, které mohli vidět již v loňském roce
návštěvníci MSV v Brně, je robotická ruka a dvě zařízení (CIJ
tiskárna 9450C a CO2 laser L350). Obě patentované technologie umožňují ovládání přes webové rozhraní prostřednictvím PC. Využití IoT umožňuje zákazníkům nejenom zvyšovat
kvalitu, ale i vylepšovat celkový komfort ovládání technologie
včetně servisu. Dalším benefitem je i významná úspora času,
který je v dnešní době jednou z určujících hodnot produktivity.
S technologií komunikuje technologie…
Řešení pomocí IoT nabízí i výrobce zpracovatelských strojů na
výrobu obalů z hladkých i vlnitých lepenek, společnost BOBST
Group. Platforma, nazvaná BobstIoT, je dostupná všem jeho
zákazníkům. Zpracovatelům umožňuje plnohodnotnou inter‑
akci s dodavateli. Excelentně fungující platforma byla vytvořena ve spolupráci s technologickou společností ei3. Tento
specialista na IoT, respektive IIoT (Industrial Internet of Things),
ostatně nespolupracuje pouze s Bobstem, v jeho portfoliu lze
nalézt celou řadu firem, včetně obalových. Mezi ně patří například Klöcner Pentaplast, Sonoco, Paper Works, Graphic
Packaging, Promach a Lenze. Obecně IoT nabízí firmám
úspory a zisky především ve čtyřech oblastech – v servisu
a prodeji, ve zvýšené využitelnosti technologií, strojů a zařízení, v digitálním řízení kvality s využitím pokročilých cloudových systémů a v úspoře energií a zdrojů různých typů.    

POZOR!
ZNAČENÍ
MŮŽE MÍT
TRVALÉ
NÁSLEDKY.
Matthews VIA Pack

LINX CIJ 8900

LASER LINX CSL 30

Aplikátory Bluhm

Vyzkoušejte značení, které bude spolehlivě
splňovat všechny nároky a zajistí vám
bezproblémovou produkci 24/7.

www.bprinting.eu
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Produkt hi-res tiskárny Limitag značky Limitronic,
zastoupené společností ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM

Potenciál
průmyslového
inkoustového tisku
vzrůstá
DIGITÁLNÍ TISK JE OBECNĚ NEUSTÁLE NA VZESTUPU NEJENOM DÍKY ŘADĚ BENEFITŮ, KTERÉ
POSKYTUJÍ PRODUKČNÍ KOMERČNÍ TISKÁRNY, ALE I DÍKY NEUSTÁLE SE ZVYŠUJÍCÍ KVALITĚ TISKÁREN,
KTERÉ JSOU VYUŽÍVÁNY V OBLASTI ZNAČENÍ A PRŮMYSLOVÉHO TISKU.
Jana Žižková

P

růmyslové tiskárny slouží obecně k bezkontaktnímu označování produktů či obalů, obvykle během balicího či
distribučního procesu. Možností, jak značení realizovat
tiskem, je celá řada: od termotransferových tiskáren až k tiskár‑
nám laserovým či inkjetovým. Masivní vývoj probíhá u všech
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typů technologií, protože současná doba klade na kvalitu
značení ve spojení s celým logistickým řetězcem velký důraz.
Jen prostřednictvím uceleného systému evidence a kontroly
lze bezpečně určit původ výrobků či ověřit jejich pravost.
Ve spotřebitelské síti je kvůli prodeji nutné zboží identifikovat

SAMOLEPICÍ ETIKETY • TERMOTRANSFER TISKÁRNY • INKJET • APLIKÁTORY ETIKET • TERMOTRANSFEROVÉ PÁSKY • ZNAČENÍ LASEREM • VERIFIKACE OCR A KÓDŮ • KAMEROVÉ SYSTÉMY
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Navštivte nás ve dnech 27. 2. - 2. 3. 2018
na veletrhu SALIMA TECHNOLOGY a EmbaxPrint
v Brně, naleznete nás
v pavilonu V, stánku 012 a v pavilonu G1, stánku 059.
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prostřednictvím kódů. A existuje i řada dalších důvodů, proč
se bez průmyslového značení téměř žádný výrobně-distribuční
systém neobejde. Vývoj směřuje hned několika směry. Tím
hlavním je kvalita a výkon. Dalším podstatným faktorem vstupujícím do logistického procesu firem s přímým vztahem k efektivitě nákladů na držení zásob je i optimalizace a redukce
obalových materiálů.
U průmyslového značení nelze podceňovat ani environmentální stránku. Aby toho všeho mohlo být dosaženo, soustředí
se výrobci na další vývoj tiskových hlav a barev. Tisk se navíc
realizuje na nejrůznější typy substrátů i tvary povrchů, i s těmito aspekty musí vývoj neustále korespondovat.
CMYK ve službách digitálního inkjetu
Technologický vývoj v posledních letech postupně přináší do
segmentu skupinového balení možnost personalizovat skupinová balení dotiskem v tiskárnách s vysokým rozlišením.
V posledních letech jsme byli svědky toho, že firmy nabízející
zákazníkům dotisk variabilních dat na lepenkové obaly mají
v nabídce technologie umožňující tisk v rozlišení do 180 dpi,
a to pouze černou barvou. Nicméně trend ukazuje vzrůstající požadavky výrobců, aby bylo možné tuto personalizaci
nahradit tiskem barevným. Samozřejmě, že nelze porovnávat
kvalitu digitálního ofsetu v plné barvě s jednoduchými inkjetovými tiskárnami, které dosahují v současné době maximálního
rozlišení 360 dpi. Otázkou je, kde se nachází akceptovatelná
hranice mezi kvalitou digitálního ofsetu a kvalitním plnobarevným CMYK tiskem.

Ideálem všech výrobců by bylo provozování takové digitální
tiskové technologie přímo ve výrobě, která by se svou kvalitou
vizuálně přiblížila kvalitě digitálního ofsetu. Umožnilo by to výraznou redukci nákladů na držení zásob lepenkových obalů
a pružnou reakci na požadavky trhu při udržení akceptovatelné kvality tisku. Položili jsme si tedy otázku, zda je v současné době na trhu tato technologie již dostupná. Technologie
inkjetového tisku CMYK, která by umožnila bez ohledu na
kvalitu lepenky potisk plnohodnotné grafiky s akceptovatelnou
kvalitou tisku.
Bezkontaktní tisk inkjetem
V České republice je celá řada dodavatelů průmyslových ink‑
jetových tiskáren od předních světových výrobců, které nabízejí řešení na savé i nesavé povrchy.
U inkoustových tiskáren lze konstrukčně rozlišit především tři
principy tisku: kontinuální CIJ (continuous inkjet), DOD (drop
on demand) inkjet a piezo, tzv. high resolution tisk. Jako tiskové médium se u tiskáren používají speciální inkousty obvykle
na bázi olejové nebo glykolové, ale také etylalkoholu, etyl‑
acetátu, metyletylketonu a hotmeltu. Inkousty na pevné bázi
se využívají u tzv. termálního inkjetu.
Potiskovací hlavy inkjetových tiskáren často disponují konstrukčně robustním provedením. Důvodem je vhodnost a spolehlivost ve všech průmyslových odvětvích, včetně aplikací,
u kterých se vyskytují vibrace, prašné prostředí a další náročné podmínky.
Technologicky i technicky velmi progresivní řady
inkjetových tiskáren mají ve své nabídce například společnosti Arcon Machinery, Bottling
Printing, JaGa, Leonardo technology nebo
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM.
Jedním z hlavních trendů v tisku jsou v současnosti
UV či UV LED inkousty.

UV tisk na hi-res tiskárně Aplink MRX od společnosti REKO PRINT

Na jedné straně zde máme marketingová oddělení výrobců,
která by uvítala větší variabilnost a rychlost možnosti změny
daných informací na obalu s vysokou kvalitou, na straně druhé
ekonomiku a logistické náklady s tím spojené.
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Bicolor, nebo čtyřbarvotisk?
Společnost REKO PRINT má v nabídce hi-res tiskárny Aplink série MRX Bicolor, které jsou určeny
pro tisk ve vysokém rozlišení na všechny savé
materiály ve dvou barvách (zařízení má dvě
pracovní hlavy). Tiskárny tisknou body o velikosti
35 pikolitrů ve vysokém rozlišení (180 x 720 dpi) rychlostí
110 m/min. Inkousty na savé materiály jsou na olejové bázi
a mohou být v barvách černá, červená, modrá a žlutá. Velmi
vysokým rozlišením se vyznačují i tiskárny Aplink UVX, které
jsou určeny pro potřeby značení na lepenku, obalové fólie
a další neporézní materiály.
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Nová generace piezoelektrických potiskovacích
hlav s výkonným způsobem vytvrzování inkoustu UV
LED Curing (UV polymerizace inkoustu, které se využívá pouze pro délku zprávy) umožňuje tisknout
zprávy do výšky 72 mm s rozlišením až 185 x 720
dpi rychlostí až 100 m/min.
K největším tiskárnám patří
francouzská hi-res tiskárna ALE
Hi-res tiskárny, které svým tiskem zdatně konkurují
předtištěným etiketám, má v portfoliu i Leonardo
Technology. K největším tiskárnám na trhu patří
francouzská hi-res tiskárna ALE s tiskovou hlavou
TC144, která dosahuje výšky tisku až 144 mm. Tato
tiskárna byla použita jako velmi úspěšné alternativní
řešení k etiketám na skupinové lepenkové krabice
u Strážnických brambůrek. Kromě vysoké kvality tento
jednobarevný hi-res potisk přinesl uživateli
další benefit v podobě levnějšího řešení.

Hi-res tiskárna ALE od Leonardo technology

Především pro výrobce chemických látek je
určena ALE TC-TWIN, která umožňuje tisknout ve vysoké kvalitě dvoubarevný symbol
(např. chemický symbol v černo‑červené
barvě) na lepenkový obal v jednom kroku.
Olejový inkoust nezasychá v tiskárně, ale jen
na povrchu krabice, což je dáno porézností
lepenky.

Hi-res tiskárna Limitag V5 CMYK UV LED

Leonardo Technology se ve své nabídce neomezuje pouze na
jedno- či dvoubarevný tisk, ale i na dražší varianty CMYK potisku na porézní substráty. Pro plnobarevný potisk jsou určeny
hlavy CORAL s rozlišením tisku až 360 dpi, které lze používat
u tiskáren ALE a JetSet. Společnost dokonce vyrobila na zakázku pro jednoho klienta inkjet tiskárnu s vysokým rozlišením
a výškou tisku ve CMYK až 2000 mm.

Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, která na našem
trhu zastupuje společnost Markem-Imaje, nově rozšiřuje své
portfolio i o dalšího významného producenta, společnost
Limitronic. K průlomovým technologickým řešením nabíze‑
ným společností ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM patří tiskárny
Limitag. Hi-res tiskárna Limitag V5 CMYK UV LED posouvá
hranice průmyslového tisku u skupinového balení směrem
k produkčním digitálním technologiím, které spotřebiteli umožňují realizovat personalizovaný tisk. Díky UV technologii je
tato tiskárna schopna tisknout jak na lepenky, tak na nesavé
povrchy plastových obalů.  
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Novinky v označování
Videojet 1860 – nejmodernější CIJ na trhu
• Popis až v 5 řádcích do rychlosti 293 m/min.
• Nerezové provedení kabinetu s krytím IP 55,
opce IP 66.
• Systém doplňování kapalin Smart CartridgeTM,
objemy náplní 1 000 ml, avizace aktuální
úrovně náplní.
• Tisk široké škály čárových a DataMatrix kódů, možnost tisku log.
• Ve standardu popisovací hlava CleanFlowTM s přetlakovou ochranou bez
nutnosti připojení na rozvod vzduchu.
• Ovládání pomocí SIMPLICiTY™ TFT-LCD 10.4” dotykového displeje.
• Varování před výskytem nejobvyklejších poruch s předstihem až 8 hodin.
• Kontextová videonápověda pro obsluhu a údržbu.
• Preventivní údržba pomocí SmartCell™ modulů.
• Komunikační rozhraní RS 232, USB 2.0 (2×), ethernet.
• Rozsah provozních teplot 0–50 °C; relativní vlhkost 10–90 % bez kondenzace.
• Snadná manipulace se zařízením – hmotnost pouze 22 kg.

Budoucnost termotransferového tisku
Videojet DataFlex® 6530
• Značení ve výkonných kontinuálních i taktových baličkách
v rychlostech 1 – 1.000 mm/s.
• Integrovaný systém zajištění kvality značení iAssure™ – on-line
prověřování všech tisků.
• Patentovaný systém posuvu a vedení pásky
bez spojek a pružin – jednoduché,
spolehlivé a bezúdržbové řešení.
• Možnost použití karbonových pásek
s náviny až 1.200 m.
• Mezery mezi tisky na pásce
pouze 0,5 mm.
• IntelligentMotion™ – pohyb tiskové
hlavičky pomocí krokového motoru
– tiskárna nevyžaduje přípojku
stlačeného vzduchu.
• CLARiTY™ ovládací panel
s dotykovou obrazovkou – dialogová
tvorba zprávy.
• Kontextová nápověda pro úkony
údržby s video podporou.

spol. s r. o.

»

Na Hlavní 166
182 00 Praha 8-Březiněves
Tel.: +420 283 910 228–9
Fax: +420 283 910 230
E-mail: obchod@jaga-cr.cz

JaGa Bratislava, s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Tel.: +421 250 221 476

www.jaga-cr.cz

www.jaga-sr.sk

»

1991 2018
Jediný distributor sortimentu označovacích zařízení značky Videojet v ČR a SR

DODÁVÁME
Ink-jet tiskárny

Systém CIJ
výška znaků 2–10 mm, až pětiřádkový režim

Termotransferové tiskárny
pro přímý tisk na obalové
materiály

Systém DOD pro označování skupinového balení
výška znaků 8–80 mm

Etiketovací stroje s integrovanou
termotransferovou tiskárnou

řátelé,
Vážení obchodní ečp ně do naší expozice
zveme Vás srd tánek 057, na Mezinárodním
v pavilonu G1, srhu EmbaxPrint, kter ý se koná
odborném velet 27. února –2. března 2018.
v Brně ve dnech

Aplikátory samolepicích etiket
Ink-jet tiskárny s vysokým
rozlišením
Průmyslové lasery
Stolní termotransferové
tiskárny

IDENTIFIKACE

IKEA VYZÝVÁ
K INOVACÍM
TIŠTĚNÉ
ELEKTRONIKY
NÁBYTKÁŘSKÁ FIRMA IKEA HLEDÁ NÁPADY
V OBLASTI TIŠTĚNÉ ELEKTRONIKY, KTERÉ BY
POMOHLY ZMĚNIT JEJÍ PROVOZ A ZLEPŠIT
IDENTIFIKACI PRODUKTŮ. JAKO PRVNÍ KROK
SPOLEČNOST OZNÁMILA HLEDÁNÍ ELEKTRONICKÉ
ETIKETY A DIGITÁLNÍCH NOSIČŮ INFORMACÍ.
Ze zahraničních zdrojů

S

oučástí koncepce fungování společnosti IKEA je navrhování a výroba produktů tak, aby byly prodejné na
velkém počtu trhů, nemusely existovat v různých verzích
a byly udrženy nízké náklady. Jedním ze způsobů, jak v průběhu času dosáhnout malého množství verzí, by mohla být
možnost mít proměnné informace o výrobku.
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Společnost se proto poohlíží po elektronických etiketách, které
by zobrazovaly různé informace v závislosti na tom, na kterém
trhu se výrobek prodává. V plánu je připojit k produktu při výrobě „prázdnou“ e-etiketu, která bude aktivována v určitém
bodě hodnotového řetězce, ve kterém bude známá cílová destinace produktu. Z tohoto důvodu musí být e-etiketa schopná
komunikovat a sdělit informace, které jsou do ní nahrávány
anebo předem uloženy. Po aktivaci musí displej umět tyto informace – jež zahrnují složité důležité texty a symboly v latinkových i nelatinkových písmech – uchovat. Velikost etiket se
liší v závislosti na výrobku, s tím, že jejich strany mají plochu
do 15 cm. Možné varianty zahrnují kupříkladu pixelové displeje, elektrochromatické displeje apod.
Dalším plánem je využití digitálních nosičů informací založených na tištěné elektronice. Ve firmě IKEA je nosičem informací
o výrobku takové médium, které je běžně analogové a buď
připojené k výrobku, nebo se nachází v prodejně IKEA a podává další informace. Protože tištěná elektronika komunikující
například s chytrými telefony nebo tablety se vyvíjí, je přáním
společnosti IKEA prozkoumat možnosti digitálních nosičů sdělení v rámci jejího provozu. Mohl by to být kupříkladu hardware, tj. RFID nebo NFC technologie, software, tj. aplikace,
nebo technické služby pro podporu zákazníků a/nebo vylepšující jejich zkušenosti s IKEA.
Hlavním účelem inovací je najít nové způsoby vytváření hodnoty pro zákazníky, které neumožňují současné analogové
komunikační prostředky. Ty by měly lépe sloužit zákazníkům,
zvyšovat efektivitu prodeje, vylepšovat hodnotový řetězec
a diverzifikovat komunikaci se zákazníky. 

Systém GS1
Kontrola kvality a čitelnosti čárových kódů
a 2D symbolů
Certifikovaná zařízení REA
Protokoly o verifikaci
Poradenství

www.gs1cz.org
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Různé úhly pohledu
na flexibilní obaly
FLEXIBILNÍ OBALY SE ZMĚNOU OBJEMU MĚNÍ NEBO MOHOU MĚNIT SVŮJ TVAR PŘI ZACHOVÁNÍ
STEJNÉ ÚROVNĚ OCHRANNÝCH VLASTNOSTÍ. ZAŽITOU PŘEDSTAVOU JE, ŽE SE JEDNÁ O SPOTŘEBITELSKÉ
OBALY Z PLASTOVÉ FÓLIE, COŽ JE VŠAK POHLED NAPROSTO ZÚŽENÝ. SVĚT FLEXIBILNÍHO BALENÍ JE
MNOHEM ŠIRŠÍ A MÁ NEJEN MATERIÁLOVÝ PŘESAH, ALE VEDLE PRIMÁRNÍCH OBALŮ JE JEHO MÍSTO
I V BALENÍ SEKUNDÁRNÍHO CHARAKTERU.
Jana Žižková

F

lexibilní obaly jsou nejčastěji v podobě pytlů, sáčků,
tašek, flow packů, balicích fólií či papírů. Vedle papíru
a plastu se pro výrobu používá i hliník či vícevrstvé kompozitní materiály. Prakticky všechny použité materiály jsou dobře
potiskovatelné flexotiskem, hlubotiskem i digitálním tiskem.
Fóliové i papírové obaly tohoto typu patří k nejpoužívanějším
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obalům. Navíc je dlouhodobě vysledovatelné, že producenti
zboží společně s výrobci tohoto balení velmi pružně reagují na situaci a změny na trhu, což se odráží především na
vzhledu, ale občas i na výběru materiálu obalu. Mezi světové
giganty ve flexibilních obalech patří skupina Coesia Group,
která v současnosti zahrnuje 14 společností (ACMAVOLPAK,
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ADMV, CIMA, CITUS KALIX, FLEXLINK, G.D, GDM, HAPA,
IPI, LAETUS, NORDEN, R.A JONES, SACMO, SASIB) s působností ve 30 zemích světa.
Flexibilní nemusí být
jen obalové fólie či papír
K největším výrobcům flexibilních obalů patří jeden z našich
nejznámějších producentů etiket, společnost OTK Group.
Ostatně i některé typy etiket, především shrink sleevy, lze
s kapkou benevolence také zařadit mezi flexibilní typ obalu,
vedle funkce informativní a propagační plní u některých typů
primárních obalů i funkci sekundárního ochranného balení.
Tu klient ocení zejména při pádu skleněné lahve, kdy shrink
sleeve zabrání jejímu rozpadu na střepy a tím eliminuje i případné poranění.
V Kolíně vedle etiket vyrábějí flexibilní obaly prakticky ze
všech typů materiálů. Za zmínku stojí i projekt Flexprint, díky
němuž se společnost stala prvním českým výrobcem tištěné flexibilní elektroniky. Tato technologie umožňuje vznik hybridních
řešení, která kombinují holografické a elektronické systémy
a je možné ji využívat především při výrobě moderních chytrých obalů, chytrých textilií i chytrých bezpečnostních karet.
Ve stejném městě sídlí i další významný výrobce etiket a flexibilních obalů, Colognia press. Ve flexi sortimentu nechybějí potištěné obaly z fólií a papíru, ale společnost potiskuje
i nesvařené lamináty, které později její zákazníci využívají
k výrobě flexibilních tub. Tuby jsou potiskovány vysoce kvalitním flexotiskem a mohou být i dále zušlechťovány například
Braillovým písmem.

Účinné bariérové aplikace
přicházejí z Mondi
K významným celosvětovým producentům materiálů, ale i flexibilních obalů patří společnost Mondi Group, která má výrobní závody i u nás. Částí společnosti je i skupina Mondi
Coating, která vyvíjí různá inovativní řešení pro obalové aplikace v podobě bariérových materiálů. Sanocoat je produkt
s excelentní bariérovou vrstvou proti mikroorganismům a své
využití nachází především v masném průmyslu, kde garantuje
prodloužení čerstvosti produktů. Kromě účinné bariéry vůči
zápachu (aromatu), mastnotě, vlhkosti, kyslíku či pronikání
PI

e-mail: info@fipack.cz
+420 464 600 561

www.fipack.cz
FIXACE ZBOŽÍ NA PALETÁCH –
JIŽ ŽÁDNÁ ŠKODA PŘI DOPRAVĚ
PROTISKLUZOVÝ NÁSTŘIK
PROTISKLUZOVÉ PROLOŽKY
PROTISKLUZOVÉ LEPICÍ PÁSKY
PROTISKLUZOVÉ PE PYTLE

K LÍDRŮM VE FLEXIBILNÍCH
OBALECH PATŘÍ SKUPINA
COESIA GROUP
DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
Flexibilní obaly mají v nabídce i další významní výrobci etiket.
Například S&K Label potiskuje až 10 barvami materiály
o tloušťkách od 20 do 250 µm. Vedle BOPP fólií (bílá, transparentní, metalická, perleťová) potiskuje UV flexotiskem i hliníkové materiály. Cílovým zákazníkem pro tento sortiment obalů
je především potravinářský průmysl, kosmetika či chemie.
Významným evropským a největším tuzemským výrobcem
obalových materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku je
společnost AL INVEST Břidličná. S hliníkovými fóliemi tohoto
producenta se běžně setkáváme v potravinářství, čokoládovnách, v mléčném i tabákovém průmyslu.

LEPIDLA
(tavná, disperzní, speciální)
LEPICÍ BODY
SUCHÉ ZIPY
další pomocné materiály

Pavilon G1 / stánek 065
na expozici Packaging Live.
Veletrh EmbaxPrint v Brně od 27. 2. do 2. 3. 2018.

MATERIÁLY

některých plynů je benefitem materiálu i jeho antibakteriální
charakter. Bariérových vlastností Mondi využívá i ve spojení
materiálu s konstrukcí stojacího sáčku a integrovaného ventilu.
Vývojový koncept sáčku, který díky použitému bariérovému
materiálu uchovává plnohodnotně chuť, aroma i vitaminy
a tím významně prodlužuje i trvanlivost produktu, je založen
na patentu Zip & Valve ve spojení se speciálním typem tepelného svařování. Konzument pouze snadným způsobem otevře
zip a k mixu potravin může přidat i tekutinu v podobě vody či
omáčky, podle typu jídla.

vysoké míry i jako ochrana před deštěm. Dokonce i po dvou
hodinách přímého vystavení dešti je produkt 100% chráněn.
Voděodolný pytel byl vyvinut ve spolupráci s producentem cementu Lafarge Holcim.
„Flexible“ & Transport
V oblasti přepravního balení patří k nejčastějším typům flexibilního balení pytle a smršťovací či naopak průtažné fólie.
Zafixování krabic uspořádaných ve správné vazbě vůči sobě
lze realizovat různými způsoby. K nejčastějším patří zafixování celé jednotky fólií, k čemuž se používají jak plošné
fólie, tak i pytle. Pokud se fixuje odvíjením z fólie, v závislosti na typu konstrukce zařízení lze ovíjet paralelně
či spirálově, což je častější.

PRAKTICKY VŠECHNY
POUŽITÉ MATERIÁLY NA
FLEXIBILNÍ OBALY JSOU
DOBŘE POTISKOVATELNÉ
FLEXOTISKEM, HLUBOTISKEM
I DIGITÁLNÍM TISKEM.

V České republice je Mondi vnímáno jako
hlavní producent papíru a papírových pytlů.
Průmyslové vícevrstvé papírové pytle nejčastěji využívá stavební průmysl, ale setkat se
s nimi lze i v pet foodu či potravinářství.
Řada novinek z této oblasti byla představena v květnu na veletrhu Interpack. Mezi
ně patřila i ekologická varianta Eco Bag či
nové pytle Hot Lock Bag, které jsou určeny pro vysoké hy‑
gienické a bezpečnostní standardy vyžadované v potravinářském průmyslu. Naopak pytle SPLASHBAG jsou určeny pro
ochranu průmyslových produktů citlivých na vlhkost, vhodné
jsou tedy jako obal pro stavební materiál, který je možné
skladovat i ve venkovních skladech, a přesto pytel slouží do
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Další alternativou může být i satelitní způsob. V tomto případě
je paleta v klidu a kolem ní
krouží odvíjecí agregát s fólií.
U tohoto způsobu je důležité
z důvodů kompaktnosti a efektivnosti celého procesu mít správně
stanovenou sílu předepnutí fólie.
Strojní průtažné fólie se vyznačují vysokou průtažností a tuhostí,
dobrou lepivostí a pevností a ani
při velkém napětí pak nedochází
k jejímu přetržení.
Vedle použití kvalitních materiálů
je u tohoto způsobu flexibilního
balení či fixace neméně důležitý
výběr správného ovinovacího
zařízení. Ruční, poloautomatická i automatická ovinovací zařízení nabízí například společnost Ekobal. Automatické stroje
jsou vhodné do provozů se střední až vysokou kapacitou balených palet. Stroje se vyznačují velmi jednoduchou obsluhou
a přehledným ovládacím panelem s možností balení v automatickém i v ručním režimu. 
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Antikorozní papíry a plasty jsou vhodné na balení kovových částí.

Účinná ochrana
před korozí
PŘI PŘEPRAVĚ I SKLADOVÁNÍ JE NUTNÉ U BALENÉHO KOVOVÉHO STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ,
SOUČÁSTEK ČI MATERIÁLŮ ZABRÁNIT POŠKOZENÍ POVRCHU KOVŮ. BĚŽNÝ OBAL ČI FIXACE
OBVYKLE PRODUKT ÚČINNĚ CHRÁNÍ A ELIMINUJE PŘEDEVŠÍM MECHANICKÁ RIZIKA. PŘI CHEMICKÉ
ČI ELEKTROCHEMICKÉ REAKCI POVRCHU S OKOLÍM VŠAK ČASTO HROZÍ I KOROZIVNÍ POŠKOZENÍ.
SOUČASNÉ SYSTÉMY BALENÍ V BOJI PROTI KOROZI POUŽÍVAJÍ PASIVNÍ A AKTIVNÍ METODY.
Jana Žižková

K

orozi lze u produktu zabránit nátěry tekutými prostředky
(například olejem, vazelínou, tuky, vosky nebo v kombinaci s využitím bariérových fólií a vysoušedel. Obě
tyto metody upravují vnitřní klima v obalu pasivním způsobem.

Nejprogresivnější a nejúčinnější metodou je však dnes vy‑
užití aktivního balení. V tomto případě korozi zabraňuje přímo
balicí materiál, jehož součástí je inhibitor koroze. K nejrozšířenějším řešením patří fólie s VCI (Vapor Corrosion Inhibitor –
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těkavé inhibitory koroze). Pomalu se uvolňující látky VCI inhibitoru v rámci uzavřeného vzdušného prostoru aktivně zabraňují
povrchové korozi tím, že vytvářejí ochrannou vrstvu na povrchu
kovového materiálu. Ať už se užívá v procesu balení pasivních
či aktivních metod, vždy jde o dočasnou povrchovou ochranu.
Při výběru vhodného prostředku dočasné protikorozní ochrany je
potřeba zvážit všechny aspekty, které se tohoto výběru dotýkají.
Mezi ně patří především požadavek na časovou délku ochrany,
vynaložené náklady, podmínky dopravy a skladování, druh
a stav povrchu výrobku, způsob a možnosti nanášení či aplikace antikorozních vrstev, případná dekonzervace a mnohé
další.
Často se při úpravě mikroklimatu v obalu používají i kombinace uvedených metod. V kombinaci s bariérovými fóliemi se
nejčastěji využívají vysoušedla. I když jsou na trhu dostupná
pod řadou obchodních názvů, jedná se v podstatě především
o dva typy. Prvním, více využívaným jsou vysoušedla na bázi
silikagelu (SiO2 x H2O), která jsou vyrobena z vodního skla
a kyseliny sírové. Do svých propojených pórů mohou pojmout
vodu až do 36 % své hmotnosti při 80% relativní vlhkosti
a 25 °C. Velkým benefitem je možnost opakované regenerace
při 130 °C. Silikagel lze použít u široké škály baleného zboží
a produktů, protože není prašný.

obalu a propustnosti jeho stěn, typu baleného produktu, vnějších klimatických vlivech a dalších aspektech.
Komplexní ochranu
zajistí VCI/VpCI
K nejznámějším výrobcům antikorozních obalových materiálů
na našem trhu patří Excor-Zerust. Obalové materiály prodávané pod značkou Zerust Excor obsahují chemické látky. Ty
se z obalu postupně vypařují, čímž se uvnitř obalu vytváří netoxická, nearomatická a okem neviditelná chemická atmosféra
zabraňující vzniku korozní reakce. Po vyjmutí kovu z antikorozního balení se chemická vrstva z povrchu rychle vypaří do
okolního prostředí a zboží je čisté, suché a bez koroze připraveno k dalšímu použití.

NEJPROGRESIVNĚJŠÍ
A NEJÚČINNĚJŠÍ METODOU
JE DNES VYUŽITÍ
AKTIVNÍHO BALENÍ.

K nejznámějším a nejvyužívanějším antikorozním
aplikacím založeným na tomto systému patří fólie
VALENO, papír ABRIGO, pěna UNICO, VCI
emitory a kapaliny.
Zcela novou generaci VCL vyvinula společnost Cortec. Výhradním dodavatelem produktů
CORTEC VpCI v České republice je společnost
TART, která před časem splnila náročné licenční
podmínky.
Unikátnost metody Cortec VpCI (Vapor/Volatile
Phase Corrosion Inhibitor) spočívá ve zvýšeném
tlaku inhibitorů, kterým jsou vytlačovány molekuly
vody a vzduchu z povrchu baleného produktu.

Méně používaná vysoušedla jsou na bázi bentonitu
(DEHYDROSIL, KERAMOST, EXCOLO, DRIPACK, STAY DRI
CLAY). Jsou cenově příznivější, ale mají ve srovnání se sili‑
kagelem nižší sorpční schopnost (12 %) a jsou prašná. Výběr,
množství a aplikace jakéhokoli vysoušedla závisí na typu
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Produkty Cortec VpCI jsou v porovnání s běžnými VCI produkty daleko variabilnější. Nosiče
Papíry s VCI
inhibitorů VpCI mohou být ve formě skupenství
pevného (například PE fólie, papír, impregnované PU pěny,
konzervační prášky), kapalného (konzervační oleje, vodou
ředitelné koncentráty, voskové nátěry) i plynného (plyny v parovodech, plynovodech, technické plyny). Využití systému je
nejenom pro oblast strojírenství či automotive, ale i dalších
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oblastí průmyslu. Unikátním systémem jsou v rámci tohoto
komplexního řešení produkty Cortec určené pro elektronická
zařízení. Jedná se buď o nosiče VpCI inhibitorů ve formě
pěn nebo kapslí, které pozvolna uvolňují inhibitory koroze do
svého okolí, nebo o produkty ve formě sprejů a nátěrů.
Zajímavou variantou je
antikorozní fólie s plátnovou vazbou
Aktivní ochranu proti korozi dokáží poskytnout i některé vyztužené fólie, které má ve svém portfoliu například společnost Svitap J. H. J. Antikorozní fólie
vyztužené perlinkovou mřížkou mohou být nasycené
z obou stran vypařovacími inhibitory koroze (Anticor
Economic) nebo jen z jedné strany (Anticor Svitapcor).
Zajímavým řešením je i antikorozní fólie s plátnovou
vazbou (vyztužená tkanými pásky) Anticor Superfest.

nadávkovaného vysoušedla. Princip ochrany spočívá v tom,
že vysoušedlo udržuje uvnitř obalu relativní vlhkost vzduchu
pod kritickou hranicí, při které nemohou probíhat žádné škodlivé reakce vyvolávající korozi kovů, navlhání, plesnivění organických materiálů, zmatnění speciálních skel optických
přístrojů apod. K dalším producentům antikorozních obalů
patří i THIMM Packaging Systems.

V nabídce má Svitap i řadu antikorozních bariérových fólií složených z polyesterové fólie s napařeným
hliníkem, výztužné polyetylenové perlinkové tkaniny
a nanesené silné vrstvy polyetylenu s vypařovacími inhibitory koroze.
Za materiály a obaly
s antikorozní ochranou
Vysoušedla, antikorozní kapsle, papíry a fólie nechybějí ani v nabídce
výrobce přepravního balení, společnosti Servisbal Obaly. Do kovových
gitterboxů dodává již hotové antikorozní pytle, které poskytují dobu
ochrany až pět let. Pytle poskytují
produktům ochranu a balení v jedné
operaci. Díky aktivní fólii přicházejí
výrobky čisté, suché, bez koroze
a připravené k okamžitému použití.
Vedle fólií obchoduje společnost
i s antikorozními papíry ABRIGO
a SVIK, které obsahují aktivní antikorozní látky, jež reagují s kovem
a aktivně zabraňují korozi, naopak
tzv. papír gačovaný a papír s poly‑
etylenovým povlakem nepropustí
díky svému složení vodu k produktu.

Vypařovací inhibitory koroze
poskytují ochranu.

K tradičním dodavatelům jak obalů, tak
prakticky všech materiálů, které lze využít v boji s korozí, patří BRANOPAC CZ (skupina Antalis).
Speciálním typem antikorozní ochrany jsou celulózové přířezy
Daubrite Disk, které jsou také impregnované VCI. Tyto vložky
jsou vhodné především na ochranu proti korozi do skříňových
rozvaděčů a beden s nástroji. 

Vhodné balení eliminuje nebezpečí koroze.

Vývoj, výrobu i poradenství v oblasti exportního balení, které
patří k oblastem, kde se využívá antikorozních způsobů balení nejvíce, nabízí i společnost První obalová. Vedle aktivních fólií společnost hojně využívá ve vývoji obalových řešení
kombinace těsných fólií a podle vypočteného množství přesně
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Zájem o antistatické
obaly stoupá!
SOUČASNÁ DOBA JE VE ZNAMENÍ POKROČILÉ AUTOMATIZACE A S NÍ SOUVISEJÍCÍCH
INTELIGENTNÍCH TECHNOLOGIÍ. VZHLEDEM K TĚMTO ASPEKTŮM DOCHÁZÍ K VELKÝM PROMĚNÁM
I V OBALOVÉM PRŮMYSLU, A TO NEJENOM Z HLEDISKA VÝROBY, ALE I Z HLEDISKA PROCESU BALENÍ.
ROSTOUCÍ POTENCIÁL JE ZAZNAMENÁVÁN U BALENÍ PRODUKTŮ CITLIVÝCH NA STATICKÝ
NÁBOJ.
Jana Žižková

S

oučasný průmysl používá řadu materiálů, které se vyznačují zvýšenou citlivostí vůči statické energii. Ta může
vést v řadě případů k technologickým problémům ve výrobě i logistice, jejichž důsledkem mohou být hmotné, tedy
i finanční ztráty. Z těchto důvodů je nutné statický náboj eliminovat. Tato eliminace se týká nejenom technologie výroby
(například tisk na fólie), ale i procesu balení, přepravy či
skladování. Obaly, ale především fixace, musí být schopny
elektrostatické součástky (ESD) dostatečně ochránit. Ve výrobě
antistatických obalů se nejčastěji uplatňují fólie a pěny, ale lze
se setkat i se speciálně upravenými papíry nebo lepenkami.
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Roste poptávka po vinylových deskách
Proti elektrostatickému náboji se zdaleka nechrání jen elektrosoučástky či elektronická zařízení a komponenty. Zajímavostí
z poslední doby je vzrůstající poptávka po vinylových deskách, které byly ještě před nedávnem považovány za téměř
mrtvé médium. Na rozdíl od poslední třetiny minulého století,
kdy byly desky vkládány pouze do obalu ze skládačkové
lepenky, chce dnešní spotřebitel desku maximálně ochránit,
a ta je proto rovněž často balena i do primárního antistatického obalu z fólie, která zároveň vůči lepence plní i ochranu
proti případnému mechanickému poškození (poškrábání).

MATERIÁLY

Prodejem těchto speciálních obalů se zabývá i internetový
obchod OBALYNADESKY.CZ, který nabízí obaly na desky
typu LP (12“), SP (7“) i EP (10“). Vnitřní HDPE fólie pomáhá
snižovat statický náboj a chrání desku před poškrábáním.
Vnější obal je čtvercový či obdélníkový a může mít zkosené
hrany pro lepší manipulaci s vinylem. V nabídce má obchod
i obaly Nagaoka, které jsou vyrobeny z extrémně tenké HDPE
fólie s půlkruhovým výřezem.
Vedle obalů, fixací či potisku je třeba řešit elektrostatický náboj
i v samotné výrobě obalů či etiket. Tento problém je hojně
skloňován ve všech pádech například v souvislosti s IML (In
Mould Label) etiketami. Obvykle jsou potištěné PP etikety součástí materiálově identického produktu. Etiketa je v podstatě
ze zásobníku vkládána do formy a teprve následně je technologií vstřikování vyroben plastový obal, víčko či jiný produkt
s etiketou. Specialistou na aplikaci IML s použitím statické
elektřiny je společnost Simco ION, kterou v ČR zastupuje
firma LONTECH – surface treatment. Simco ION vyvinula speciální nabíjecí generátory, IML elektrody, materiály elektrod
a technologii nabíjení, která umožňuje optimalizovat proces
IML. Po odebrání etikety ze zásobníku (robotem nebo jiným
typem manipulátoru) pomocí podtlaku je v závislosti na metodě nabíjení etiketa nabita a přemístěna do formy na určené
místo. Po vypnutí podtlaku se etiketa pevně přichytí na plochu
formy a následuje proces vstřikování. Při využití této progresivní technologické metody lze využít formu bez složité úpravy
pro uchycení nálepky pomocí podtlaku, která je často při procesu IML nezbytná.
Oblíbené jsou antistatické sáčky
GAROMA Plusse se zabývá dovozem a velkoobchodním
i maloobchodním prodejem řady produktů včetně mikroelektroniky a prvků ochrany před elektrostatickým nábojem. S tím
pochopitelně souvisí i výběr speciálního balení. K nejvíce používaným preventivním opatřením proti zničení výrobků statickým nábojem patří antistatické obaly, především sáčky
různých typů. Bezpečná manipulace, skladování, přeprava
i balení má o to větší význam, že u elektronických obvodů
a jejich spojů se za poslední léta velmi dramaticky snížila jejich velikost, a naopak se zvýšila jejich náchylnost k poškození statickou elektřinou. Dalším dodavatelem antistatických
sáčků na mobilní telefony, smartphony, CD disky a další elektronické vybavení je například společnost Rajapack. Sáčky
vyrobené z hladkých či bublinkových fólií mohou být i samouzavíratelné zipem či samolepicí fólií. Maximální ochranu
proti nárazům i statickému náboji poskytují metalické vícevrstvé
sáčky Highshield.
Bohatou nabídku bezpečných antistatických sáčků různých rozměrů s možností uzavírání má i obchodně-servisní společnost

OBAL CENTRUM. Tento typ sáčků nechybí ani v nabídce řady
e-shopů. Sáčky s různou účinností nabízí například e-shop
Conrad. Disipativní sáčky typu D různých velikostí jsou šetrné
k citlivým součástkám ESD a odpovídají normám DIN EN 100
015/1 a IEC 61340. Mohou být opatřeny symbolem ESD
a výstražným upozorněním. V portfoliu jsou i další typy sáčků,
typově označené jako C. Sem patří i uzavíratelný stíněný
sáček typu Metal-In, který neobsahuje těžké kovy (kadmium,
olovo, rtuť, chrom VI) a je plně recyklovatelný. Tento produkt
odpovídá požadavkům podle normy DIN EN 61340-5-1.
Antistatika a lepenka
Téměř všichni významnější výrobci přepravních či skladovacích průmyslových obalů z vlnité lepenky se setkávají i se
zakázkami, kde je potřeba zohlednit elektrostatické řešení.
Antistatické obaly z vícevrstvých vlnitých lepenek vyrábí i společnost TART. Pro výrobu antistatických obalů společnost používá ESD materiál vlastní výroby (s různou rezistencí, podle
typu materiálu), který odvádí nežádoucí elektrostatický náboj
pryč od balených výrobků.
Jednorázovými koncepty i systémy pro opakované použití se
zabývá společnost THIMM Packaging Systems. K úspěšně
realizovaným projektům patří balení na senzory, měřicí techniku či destiček na airbagy. Antistatické zakázkové obaly na
elektrotechniku a elektroniku především pro oblast automotivu vyvíjí i další specialista na přepravní obaly, společnost
Servisbal Obaly.

Quick-Pack

Těmito obaly se zabývá i společnost Interobal, která se
u těchto systémů soustřeďuje především na kombinaci vlnité
lepenky a antistatické PE pěny, případně PE fólie. Společnost
je však dodavatelem i jednocestných obalů Quick-Pack, v jejichž případě se jedná o kombinaci lepenkového boxu s nalepenou PU pěnou v různých provedeních. Podle typu fixace
jsou pěny buď výrobně upravovány v ploše (výsekem raznicí,
vodním paprskem), nebo prostorově tvarovány CNC frézkou.
Pro balení komponentů určených pro elektroprůmysl firma vyrábí i speciální kufry s PE výplní, která je frézou rovněž tvarována na míru produktu. Při požadavku vyšší životnosti balení
lze použít obaly z komůrkového PP v ESD provedení. 
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POPTÁVKA PO
BIOPLASTECH
ROSTE
PODLE EVROPSKÉHO SVAZU BIOPLASTŮ POUŽITÍ
TAKZVANÝCH BIOPLASTŮ VYROBENÝCH
Z CUKROVÉ TŘTINY, OTRUB, ŠKROBU, DŘEVA ČI
KUKUŘICE V PŘÍŠTÍCH PĚTI LETECH VZROSTE
NEJMÉNĚ O 50 %. DO TÉTO OBLASTI TOTIŽ
VSTUPUJÍ FIRMY, JAKO JE NĚMECKÝ CHEMICKÝ
GIGANT BASF ČI FINSKÝ VÝROBCE PAPÍRU
STORA ENSO.
Adriana Weberová

Č

asto zmiňované bioplasty, které by mohly částečně
nahradit ropu, nyní tvoří přibližně pouhé jedno procento trhu s plasty. Mezi nejvýznamnější výrobce této
alternativní suroviny patří brazilská společnost Brasko, americká Natureworks a italská Novamont.
Tato ekologičtější surovina, jejíž výhodou je rychlý rozpad,
má nemalý potenciál v oblasti balení. Tedy v odvětví, kde obliba plastů neustále roste, což způsobuje globální problém.
Například na indonéském ostrově Bali vyhlásili na začátku
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ledna pohotovost, když bělostné pláže plné turistů zaplavily
hromady plastů.
Indonésie, jedna z nejlidnatějších zemí na světě, patří mezi
největší producenty odpadu v moři. I proto se připojila ke čtyřicítce zemí, které se podílejí na kampani OSN Čisté oceány,
a zavázala se snížit plastový odpad do roku 2025 o 70 %.
Tvrdé opatření zavedla Keňa, kde od loňského roku platí absolutní zákaz výroby, prodeje a dokonce nošení plastových
tašek a sáčků. Podobná opatření platí v dalších afrických
zemích.
Situace na Bali je jednou z ukázek trendu zvyšujícího se znečištění naší planety plasty, když za rok moře znečistí odhadem
osm milionů tun plastů. Za důkazy nemusíme cestovat až do
Indonésie. Také pobřeží chorvatského letoviska Dubrovníku
zamořily v prosinci plastové lahve.
Do boje proti „igelitkám“ se pustila rovněž EU, která zavádí
povinné zpoplatnění plastových tašek. Opatření platí od
1. ledna i v České republice. Více jsme psali na portále
www.packagingherald.cz.
Jisté je, že bioplasty nejsou všespásné řešení. Biologicky
snadno a rychle odbouratelné suroviny mají i své kritiky. Těm
se nelíbí například plýtvání prostorem, na němž by měly být
pěstovány spíše potraviny. Určitým limitem je také nižší kvalita některých produktů vyrobených z této alternativní suroviny.
A konečně energeticky náročná výroba. Na závěr lze konstatovat, že není snadné vyrobit odolný a kvalitní plast, který by
byl zároveň snadno rozložitelný v přírodě.  
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Snížit uhlíkovou stopu
může i vhodný obal
UHLÍKOVÁ STOPA MŮŽE MÍT DVĚ PODOBY. PRVNÍ Z NICH JE UHLÍKOVÁ STOPA FIRMY (CCF).
DRUHÁ PAK UHLÍKOVÁ STOPA VÝROBKU (PCF), KTERÁ ZAHRNUJE CELÝ ŽIVOTNÍ CYKLUS KONKRÉTNÍHO
VÝROBKU NEBO SLUŽBY, VČETNĚ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE, POUŽITÍ A LIKVIDACE. V NÁSLEDUJÍCÍCH
ŘÁDCÍCH SE ZAMĚŘÍME NA SNÍŽENÍ UHLÍKOVÉ STOPY V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI.
Adriana Weberová

R

edukovat takzvanou uhlíkovou stopu v dodavatelském
řetězci může i vhodný obal. Důležité je kromě použitého materiálu maximální využití úložného prostoru uvnitř
obalu, jeho nízká hmotnost a efektivní stohovatelnost zabalených produktů při transportu.

z vlnité lepenky nejdříve prošel testy BCT (Box Compression
Tests) a poté mohla být výška paletizace navýšena z 950 mm
na 1950 mm. S 50% snížením počtu palet se uspořily náklady nejen na skladování, ale také za nižší počet kamionů
na silnicích.

Příkladů balení splňujících zmíněná kritéria najdeme na trhu
spoustu. Například obalová řešení, která redukují počet přeprav. Společnost DS Smith nabízí hned několik podobných příkladů. Jedním z nich je obal na elektroniku Movistar. Ideální
velikost obalu z vlnité lepenky dekodér nejen chrání, ale umožňuje ideální ukládání výrobků na europalety a tím optimalizuje
objem nakládky.

Jinou ukázkou z produkce DS Smith je balení světlovodů (zařízení, které má za úkol přivést dostatek denního světla ze
střechy nebo fasády budovy do místností, kde nejsou okna
nebo světlíky). Transportní obal vyrobený z plně recyklovatelné vlnité lepenky je určený k distribuci ke stovkám zákazníků po celé Evropě. Maximálně využívá vnitřní prostor obalu
a šetří náklady na dopravu. Kromě snadné manipulovatelnosti
a stohovatelnosti navíc disponuje nízkou hmotností,
v důsledku čehož dochází k redukci uhlíkové stopy
v celém dodavatelském řetězci. A do třetice od stejného výrobce stojí za zmínku univerzální hromadný
obal na autoskla pro společnost AGC Automotive
Czech. Použitelný je pro uložení dvou druhů autoskel
s maximálním využitím ložné jednotky. Obal vyrobený
z jednoho druhu materiálu – vlnité lepenky – je zcela
recyklovatelný a lehký, což v rámci celého logistického
procesu snižuje kromě nákladů opět i uhlíkovou stopu.

Fixace tiskového toneru, kde byly polystyrenové dílce nahrazeny
fixací z vlnité lepenky.

Nový obalový koncept pro brusné kotouče společnosti
SWATYCOMET ušetřil výrobci dokonce polovinu palet,
které potřeboval při distribuci v původním balení. Nový obal
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Snížení uhlíkové stopy není lhostejné ani společnosti THIMM Packaging. Kupříkladu obal na ko‑
lagenní střívka pro společnost Devro – produkt, který
míří do různých koutů světa. Konstrukce obalu vyrobeného
z THIMM foodWave neboli z certifikované vlnité lepenky určené pro přímý styk s potravinami umožňuje multifunkční využití pro různé velikosti zboží. Výrobci se tak podařilo snížit
počet používaných obalů ze tří na jeden. Namísto původní
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B-vlny byla použita T-vlna, která je tenčí, ale stejně stabilní.
Benefitem je, že při dodávkách se vejde více kusů přířezů na
jednu paletu, což vede k úspornějšímu využití palety při skladování a přepravě.
Hlavní devízou přepravního balení Bumerang od společnosti UNIPAP, určeného k transportu různých druhů nárazníků,
o kterém jsme podrobně psali v magazínu Packaging Herald
13, byla zásadní úspora transportního prostoru v kamionu.
Nyní lze na nákladní vozidlo naložit místo původních 54 až
144 obalů s nárazníky, což zákazníkovi generuje nejen roční
úsporu větší než milion korun, ale zásadně snižuje počet kamionů na silnicích.

DŮLEŽITÉ JE KROMĚ POUŽITÉHO
MATERIÁLU MAXIMÁLNÍ
VYUŽITÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU
UVNITŘ OBALU.
Aktivní ve snižování uhlíkové stopy je také společnost Smurfit
Kappa. „Důležité je na začátku říct, že snižování uhlíkové
stopy námi vyrobených obalů zajištujeme kontinuálně tím, že
neustále inovujeme výrobní procesy především v našich papírnách, čímž snižujeme uhlíkovou stopu samotné suroviny (tedy
papíru) a následně i výsledného produktu (krabice),“ vysvětluje
Jan Kaprhál, Innovation & Marketing manager CZ společnosti
Smurfit Kappa.
Dalším způsobem, jak pomoci zákazníkům šetřit nejen emise
CO2, ale i jejich kapsu, je ve společnosti Smurfit Kappa tzv.
přístup Performance Packaging. Jde o vědecký postoj k návrhu

materiálu s ohledem na požadovaný výkon a co nejnižší cenu.
„Víme, jaký papír do lepenky použít, jak chytře využít jeho
vlastnosti a naopak jím neplýtvat tam, kde užitek a výkon nepřináší,“ doplňuje Jan Kaprhál. Navíc se snaží docílit snížení
uhlíkové stopy chytrým konstrukčním řešením nebo i jen napravením konstrukčních chyb u stávajícího obalu zákazníka –
v principu čím méně lepenky je na obal potřeba, tím nižší
stopu CO2 má.
Běžná je náhrada plastových
komponentů vlnitou lepenkou
Samozřejmostí je náhrada plastových komponentů řešením
z vlnité lepenky. „Kontrolujeme, měříme a můžeme doložit
uhlíkovou stopu v tzv. cradle to gate principu, tedy od suroviny (stromu) až po nákladové rampy našich závodů,“ říká
Jan Kaprhál. Jako příklad uvádí obal a fixaci tiskového tone‑
ru, kdy byly polystyrenové dílce nahrazeny fixací z vlnité lepenky. Výsledkem je výrazné zmenšení celkových rozměrů
obalů, což umožnilo na paletu 1000 x 1200 mm uložit místo
150 kusů 264 kusů produktu.   

LEPIDLO PŘÁTELSKÉ
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Ekologicky přívětivé lepidlo LNP (Lock n´Pop)
na vodním základu nabízí společnost Fipack. Jde
o speciální vodou ředitelné paletizační adhezivum,
jež je používáno samostatně nebo společně se
stretch fólií, případně jiným obalem k zamezení
škod při přepravě zboží na paletě. LNP systémy
byly schváleny například obchodním řetězcem
Marks & Spencer, partnerem je společnost Walmart.
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EKOLOGIE

Lean & Green —
SPOLEČNĚ KE
SNIŽOVÁNÍ CO2
PŘED DESETI LETY BYL V NIZOZEMSKU ODSTARTOVÁN NEJVÝZNAMNĚJŠÍ EVROPSKÝ PROGRAM PRO
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2 V LOGISTICE S NÁZVEM LEAN & GREEN. PROJEKT BYL NEDÁVNO SPUŠTĚN
I V ČESKÉ REPUBLICE. CÍLEM PROGRAMU LEAN & GREEN JE KOMUNIKOVAT PROBLEMATIKU SNIŽOVÁNÍ
CO2 A SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ V SEKTORU LOGISTIKY.
Tomáš Martoch, GS1 Czech Republic

P

rogram plní dvě základní funkce: jedná se o společnou
platformu pro sdílení nejlepší praxe a výměnu zkušeností,
současně poskytuje možnost spolupráce při zapojení do
společných projektů. Druhou hlavní funkcí je komunikace –
umožňuje prezentovat aktivity v oblasti snižování CO2 a dopadů na životní prostředí a zviditelňuje společnosti, které jsou
do programu zapojeny.
Hodnocení nezávislých auditorů
Program Lean & Green byl spuštěn v Nizozemsku v roce
2008 s podporou vlády. Spočívá v dobrovolném závazku
firem snížit emise skleníkových plynů v oblasti logistiky. Jde
o společnou iniciativu na podporu udržitelné dopravy tím, že
52 www.packagingherald.cz

pomáhá společnostem snížit emise skleníkových plynů při současném zvýšení ziskovosti. Lean & Green je koncipován jako
závazek společností snížit minimálně o 20 % emise CO2 po
dobu následujících pěti let. Společnosti, které prokáží, že aktivně pracují na zlepšení své udržitelnosti, získávají ocenění.
Akční plány společností a průběžné výsledky, které jsou společnosti povinny prezentovat dvakrát ročně, procházejí nezávislým auditem.
Partneři programu v České republice
Program Lean & Green je praktickým průvodcem, jak propojovat ekonomickou efektivitu logistických procesů s omezováním dopadů na životní prostředí. V současnosti je v tomto

EKOLOGIE

programu zapojeno přes 500 společností v národních programech, které byly kromě Nizozemska spuštěny v Belgii,
Lucembursku, Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Švýcarsku
a v České republice. Spuštění programu v dalších zemích se připravuje.

pro které je zodpovědný přístup k životnímu prostředí důležitý,
a přispějeme tak ke společnému cíli.“

Oficiálními partnery Lean & Green pro ČR
jsou Ministerstvo dopravy ČR, Česká logistická asociace, Vysoká škola logistiky
v Přerově, Katedra logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a Dopravní fakulta Univerzity
Pardubice. Zástupci vysokých škol jsou členy
Advisory Committee a partnery pro audit akčních plánů.
Unilever a CHEP
ambasadory projektu
Společnosti Unilever a CHEP jsou ambasadory projektu Lean & Green, a to jak v České
republice, tak i v rámci evropského programu. Pavel Hampejs,
supply chain manager společnosti Unilever, se podělil o pohled společnosti Unilever na problematiku udržitelného rozvoje: „Snižování dopadu činností společnosti Unilever na
životní prostředí patří mezi naše nejdůležitější priority. V roce
2010 společnost představila svůj plán udržitelného rozvoje,
v němž se zavazuje kromě jiného dlouhodobě snižovat vliv na
životní prostředí v celém procesu –
od výroby až po distribuci našich
výrobků. Program Lean & Green je
v souladu s naším plánem udržitelného rozvoje a naše společnost je
hrdým ambasadorem tohoto programu v mnoha zemích. Jsem rád,
že se i v České republice bude
Program Lean & Green rozvíjet,
a pevně věřím, že se do tohoto
skvělého programu zapojí mnoho
dalších společností.“

Jak se připojit
Zájemci o zapojení do programu se zaregistrují na webových
stránkách programu Lean & Green (www.lean-green.cz). Na
základě registrace získávají podklady pro přípravu akčního
plánu a možnost využívat další sdílené nástroje. Registrací společnost stvrzuje závazek do šesti měsíců vypracovat a předložit akční plán, v němž uvede konkrétní a podrobná opatření
(na kvalitativní a kvantitativní úrovni) umožňující snížit emise CO2 produkované jejich
přepravními a/nebo logistickými aktivitami
o 20 % za pět let.

Společnost Unilever rovněž komunikuje pozitivní
vliv tohoto programu z pohledu vnímání zaměstnanců a atraktivity společnosti jako zaměstnavatele především pro mladé absolventy.
Jan Kočárek, country general manager společnosti CHEP, k programu říká: „Citlivý přístup
k životnímu prostředí je pro nás jedna z významných hodnot –
jak pro firmu, tak pro nás zaměstnance. Jsme rádi, že se můžeme podílet na iniciativě, která přináší skutečný měřitelný
pozitivní dopad snížením emisí CO2. Věříme, že společně
s dalšími partnery zapojíme do této iniciativy další společnosti,

Na základě potvrzení akčního plánu nezávislým auditem
získá společnost ocenění Lean & Green Award a může vy‑
užívat logo programu Lean & Green v rámci vlastních aktivit.
Po splnění podmínky snížení emisí CO2 o 20 % získává společnost ocenění Lean & Green 1st Star. 
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TECHNOLOGY PACKAGING LIVE
balí prémiové pečivo Breadway
V rámci veletrhu EmbaxPrint představí agentura EQUICom opět projekt Packaging Live. V hale G1
uvidíte v procesu balení pečiva 3 roboty, nové průmyslové tiskárny, ale také další obalové technologie,
a to zejména od společnosti TECHNOLOGY, která se stala generálním partnerem projektu. Celá linka na
výstavišti bude mimořádně zajímavá a nebude chybět oblíbená ochutnávka prémiového pečiva Breadway.
Koneckonců, právě dlouhozrající kváskové pečivo Breadway je letošním produktem balení.
Linka patří mezi velice atraktivní součásti veletrhu – zájemci totiž mohou v přímém přenosu sledovat proces
balicí linky od balení, přes značení, manipulaci až po paletizaci. Vše je tedy založeno na přímé interaktivitě.
Partnery projektu jsou: TECHNOLOGY s.r.o., FANUC Czech s.r.o., ARC Robotics s.r.o., ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o., ZDVIH servis s.r.o.,
Fipack s.r.o., Mátl&Bula s.r.o., OTK Group, a.s., Viking Mašek a.s., THIMM Packaging, BREADWAY STORES s.r.o.
Mediálními partnery jsou již tradičně:Techmagazín, Packaging Herald a Automa.
TECHNOLOGY s.r.o.
Společnost TECHNOLOGY s.r.o. patří mezi nejvýznamnější dodavatele balicích strojů a obalových materiálů v České a Slovenské republice. Na trhu působíme od roku 1992 a instalovali jsme více jak 21 000
balicích strojů a linek.
Našim klientům nabízí kompletní technologie balení jak pro potravinářský sektor – stroje pro balení do teplem smrštitelné fólie,
horizontální (flow pack) stroje, stroje pro balení do misek, vakuové
stroje, etiketovací stroje; tak pro průmyslové balení, zahrnující balicí stroje pro kvalitní skladování a transport zboží; ovinovací stroje,
lepicí stroje, páskovací stroje, dopravníky, vertikální stroje, stroje pro
skupinové balení do LDPE fólie. Ruku v ruce se sortimentem balicích
strojů jde široká nabídka obalových materiálů.
V rámci programu Packaging Live na veletrhu Embax 2018, jako generální partner linky, představí:
• horizontální stroj GSP 65 EVO pro flow-pack balení pečiva vč. možnosti prodloužení trvanlivosti inertním plynem, s rychlostí balení až
50 cyklů/min
• automatický lepicí stroj GEM F470 pro automatické přelepení horních a spodních chlopní naplněného kartonu lepicí páskou
• poloautomatický ovinovací stroj MYTHO s otevřenou plošinou,
dvoumotorovým předepínáním fólie a s možností uložení 100 programů do paměti
• dva typy dopravníků: motorizovaný válečkový dopravník RLC
a roztahovací rolničkový dopravník GRM 500/2 s nastavitelnou délkou 1000–3000 mm.
www.technology.cz
FANUC Czech s.r.o.
Společnost FANUC se letos představí na veletrhu EmbaxPrint v Brně
a to v rámci akce Packaging live. V rámci tohoto projektu i mimo něj
představí řadu prvků průmyslové automatizace vhodné pro potravinářský segment a to především průmyslové roboty:
M-2iA/3S vč. rámu, dopravníku, 2D visual line trackingu (2 enkodéry) – Řada M-2 byla navržena tak, aby splňovala různé požadavky
na prostorové řešení a vyhovovala potřebám širokého rozsahu vysokorychlostních dopravníků a ultra rychlých operací sběru, balení
a manipulace. Roboty jsou k dispozici ve tří- nebo čtyřosé variantě,
s užitečným zatížením až 6 kg a maximálním dosahem 1,13 m.
FANUC kolaborativní robot CR-7iA/L – Představte si svět bez bezpečnostních klecí, kde bok po boku pracují lidé a roboty. V tomto světě
by roboty prováděly veškerou namáhavou práci, což by lidem umožňovalo věnovat svůj cenný čas lehčím úkolům, které vyžadují větší
obratnost nebo zkušenosti. Díky spolupracujícím robotům FANUC
již takový svět existuje. Roboty se integrují do stávajících výrobních
prostředí a přímo spolupracují s lidmi, což z nich činí významnou část
týmu.
FANUC M-20iB/25C – Řada M-20, je u FANUCu jedničkou v oblasti
užitečného zatížení, dosahu a rychlosti os, těží z dosahu až 2 m a nosnosti až 35 kg. Výjimečná konstrukce tohoto silného, avšak rozumně
lehkého stroje se 6 osami využívá výhod dutého horního ramene
a zápěstí bez omezení výkonu. Model M-20 je ideální pro manipulaci

s různými materiály, představuje skvělou volbu pro úlohy zahrnující
středně těžké náklady.
Dále bude na veletrhu představena buňka na krájení pečiva / těsta
pomocí ultrazvukového nože s robotem LR Mate 200iD a aplikace,
ve spoluprácí se společností ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM spol. s r.o.,
představující potiskovou hlavu Limatronic Limitag V5, která bude
umístěna na robotu FANUC M-10iA. Poslední aplikace, která bude
v rámci veletrhu předvedena, se týká kolaborativní robotiky, kdy
bude ukázána paletizace/depaletizace za pomocí kolaborativního
robota CR-35iA bez oplocení.
www.fanuc.cz
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, oficiální partner Markem-Imaje pro ČR,
vystavuje na veletrhu EmbaxPrint opět s číslem 1 a prezentací návštěvníky veletrhu rozhodně nezklame. Společnost nově rozšiřuje
své portfolio o dalšího významného producenta, společnost Limitronic. K průlomovým technologickým řešením nabízených společností
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM patří nyní i tiskárny Limitag. Hi-res tiskárna Limitag V5 CMYK UV LED posouvá hranice průmyslového tisku
u skupinového balení směrem k produkčním digitálním technologiím,
které spotřebiteli umožňují realizovat personalizovaný tisk včetně
naprosto bezchybného a vysoce přesného tisku čárových i QR kódů
i v malých nákladech přímo na místě výroby či balení. Tiskárna tiskne
procesními barvami CMYK rychlostí 34 m/min a díky UV technologii
je schopna tisknout jak na lepenky, tak na nesavé povrchy plastových
obalů.
www.ondrasek.cz
ARC – Robotics s.r.o.
Hlavní cílem firmy ARC – Robotics s.r.o. je poskytovat ucelenou
nabídku služeb. Tím, že mají každý projekt pod kontrolou od začátku do konce, můžou klientům garantovat prvotřídní kvalitu výrobků
a služeb. Společnost ARC-Robotics s.r.o. je systémovým integrátorem společnosti FANUC Robotics Czech s.r.o. Specializuje se na řešení průmyslových aplikací jako celku a zastává názor, že není důležité znát nosnost a dosah robota, ale celkovou koncepci, kvalitu
naprogramování a efektivitu automatizovaného pracoviště. Firma
nabízí široké spektrum robotických aplikací pro veškeré výrobní procesy.
www.arc-robotics.cz
ZDVIH servis s.r.o.
Společnost ZDVIH servis s.r.o. je mladá společnost s bohatými zkušenostmi – její zakladatel, Ing. Jan Paták, pracuje v oboru přes 20 let.
Za dobu své existence realizovala zakázky pro významné společnosti
jako: Benteler, Continental, EFAFLEX, GE Aviation, Ball Aerocan a další. Na veletrhu EmbaxPrint bude prezentovat hlavně pákové plošiny. Hlavní výhoda těchto plošin je, že dokáží paletu nebo gitterbox
zdvihnout a naklonit tak, aby operátor měl vždy pro něj příjemnou
pracovní pozici. To výrazně snižuje zátěž pracovníků, což ve výsled-

ku zvyšuje produktivitu a snižuje procento pracovních úrazů vlivem
přetížení hlavně zádových partií. Tyto plošiny byly vyvinuty ve spolupráci s nejvýznamnějším celosvětovým výrobcem automobilů
a jsou celosvětově patentovány. Další velmi zajímavou a žádanou
vlastností je schopnost zapojení plošin do konceptu tzv. “výroba bez
vysokozdvižných vozíků - lift truck-free environment”. V tomto konceptu se standardní manipulační technika, jako paleťáky a VZV, které
způsobují množství úrazů a nechtěných vad zboží vlivem srážek, nahrazuje zásobovacími vlaky a právě pákovými plošinami, které jsou
schopné “vagony” vlaku zdvihnout přímo za podvozek.
www.zdvihservis.cz
FIPACK s.r.o.
Firma FIPACK s.r.o. je jediná firma na českém trhu, která se specializuje na ekologickou fixaci zboží na paletách. Její snahou je dokázat, že ekologická fixace zboží může přinést i snížení nákladů, a to
pomocí technologie protiskluzových nástřiků. Protiskluzový nástřik
dokáže zboží držet na paletě, ale při rozebírání palety ho zase pustit a to bez poškození obalu. Aplikace může být zcela automatická
nebo ruční. Fipack od roku 2018 nabízí kompletní sortiment BONEGUARD WRAPPING pro použití na jatkách. Výrobek je navržen tak,
aby zabránil propíchnutím sáčků při vakuovém balení, při přepravě
a skladování masa na kostech. Na letošní rok firma připravila novinku
PROTISKLUZOVÉ PE PYTLE – ABRAFOL. Pytle jsou opatřeny speciální protiskluzovou vnější vrstvou, která brání při položení pytlů na
sebe jejich klouzaní. Fixace palety z ABROFOL pytlů je velice stabilní
i v případě, že je vystavena silným vibracím, jaké jsou způsobené dopravou v kamionu. Fixace pytlů vydrží bez problémů náklon min. 30°.
www.fipack.cz
Mátl & Bula, spol. s r.o.
Společnost Mátl & Bula, spol. s r.o., se sídlem v Rajhradě u Brna,
která se od svého vzniku v roce 1993 zaměřuje především na
prodej a servis manipulační techniky dnes zastupuje významné
světové výrobce v této oblasti. Jedná se zejména o vysokozdvižné vozíky značky Hyundai a čtyřcestné vozíky irského výrobce
Combilift. Firma M&B rovněž zajišťuje kompletní servis a dodávky
náhradních dílů. Propracovaný skladový systém náhradních dílu
zahrnuje položky nejen pro své zastupované značky, ale také pro
všechny ostatní světové výrobce manipulační techniky. Nezávisle
na manipulační technice se společnost zabývá prodejem, servisem
a zajišťováním těsnících prvků pro hydrauliku a pneumatiku, výrobou hydraulických hadic, výrobou a opravami hydraulických válců
a hydraulických prvků, včetně poradenské činnosti v tomto oboru.
Další činností firmy jsou služby v oboru výroby, servisu a prodeji
strojů a nástrojů ve stavebnictví pro řezání a broušení kamene, betonu, asfaltu a jiných stavebních materiálů. V nabídce je celá škála
stolových pil, řezačů spár, frézek a brusek betonu, jádrových vrtaček a jiné malé mechanizace.
www.matl-bula.cz
Viking Mašek, a.s.
Již od založení společnosti v roce 1964 je spokojenost zákazníků
jejich největší prioritou. Snaží se vždy vyvíjet balicí stroje s ohledem
na jejich největší účinnost, spolehlivost, výkon a zároveň se soustředí
na vývoj nových typů balení. Viking Mašek patří k předním světovým
výrobcům balicí techniky. Zaměřuje se zejména na potravinářský
průmysl a farmaceutický průmysl. Inovace, vysoká kvalita a rychlé ře-

Mediální partneři:

šení požadavků zákazníků jsou hlavní důvody úspěchu firmy. Viking
Mašek vyvíjí stroje s ohledem na ochranu životního prostředí. Počínaje snižováním spotřeby elektrické energie, přes zvyšování výkonu
strojů a uplatňování výroby nezatěžující životní prostředí.
www.masek.cz
THIMM Packaging
Dlouholetým dodavatelem obalů z vlnité lepenky pro Packaging Live
je český výrobce THIMM Packaging. Společnost je součástí mezinárodní skupiny THIMM, která je vedoucím poskytovatelem obalových
řešení a pro distribuci zboží. Portfolio řešení zahrnuje přepravní
a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní prodejní stojany (displeje),
obalové systémy z různých materiálových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Spektrum nabídky doplňuje
široká paleta služeb týkající se obalového segmentu v rámci celého
dodavatelského řetězce. K okruhu jejích zákazníků patří známé koncerny vyrábějící značkové zboží napříč všemi obory. Rodinný podnik založený v roce 1949 zaměstnává více než 3 000 zaměstnanců
v 19 závodech v Německu, Česku, Rumunsku, Polsku, Francii a Mexiku
a dosahuje ročního obratu přes 570 milionů eur.
www.thimm.cz
OTK GROUP, a.s.
Obchodní tiskárny Kolín mají dlouholetou tradici. Závod byl založen
pražským typografem J.L. Bayerem v roce 1879. Původně se jednalo
o kamenotiskárnu. Teprve později bylo započato s výrobou útržkových blokových kalendářů, zřízeno oddělení knihtisku, ofsetového
tisku, litografie a rozsáhlé knihařství pro výrobu obchodních knih.
Závod se brzy stal největší tuzemskou továrnou na výrobu kalendářů. Koncem roku 2013 proběhla fúze společností Obchodní tiskárny
a OTK GROUP a nástupnickou společností se stala akciová společnost
OTK GROUP. V současné době dodává flexibilní obaly, grafické, samolepící, rukávové a in-mould etikety nebo sáčky pro balení potravin.
Do balicí linky dodává potištěnou fólii pro balení cukru.
www.otk.cz
BREADWAY STORES, s.r.o.
Prodejny Breadway® Stores bakery and coffee představují kváskové
pečivo Breadway® v nejlepší možné kvalitě a co nejširším výběru –
na pultech a v nabídce naleznete až 40 druhů prvotřídního pečiva,
zároveň mají vlastní produktovou řadu výrobků – másla, marmelády,
paštiky nebo polévky. Z pečiva vyrábí originální sandwiche a tapasy,
pečou vlastní dezerty. U všech výrobků se snaží o jediné – připravovat je s láskou, jako by vařili sami pro sebe, a nepřidávat nic, co by si
do jídla sami nepřidali.
www.breadwaystores.com
EQUICom, s.r.o.
Společnost EQUICom s.r.o. je marketingová, komunikační a PR agentura, která svým zákazníkům zajišťuje mediální komunikaci, organizaci společenských akcí a další marketingové služby, včetně veletržních expozic. Specializuje se na cross marketingové projekty se
zapojením více partnerů a velkou efektivitou vynaložených nákladů.
www.equicom.cz
Crossmarketingový projekt agentury EQUICom, s. r.o. se na BVV
v rámci veletrhů MSV a EMBAX/SALIMA objeví již po dvanácté.

Organizátoři:
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Smluvní obchodníci s paletami EPAL na Ukrajině odstraňují loga EPAL z padělků.

Fenomén na Ukrajině
jsou neznačené
europalety
EUROPALETY – VĚČNÉ TÉMA PRO LOGISTIKY, PURCHASE MANAGEMENT, SKLADNÍKY, ŘIDIČE, ALE
TAKÉ CELNÍKY, INSPEKTORY BEZPEČNOSTI PRÁCE I ÚŘEDNÍKY FYTOSANITÁRNÍ SLUŽBY. ZA CELKEM
PŘEHLEDNOU LZE POVAŽOVAT SITUACI NA ÚZEMÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY, AVŠAK PADĚLATELÉ
NIKDY NESPÍ. ZEJMÉNA TI ZAHRANIČNÍ.
Adriana Weberová
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V

elmocí v padělání palet je bezesporu Ukrajina.
Evropská paletová Asociace EPAL působí na tomto trhu
od roku 2009 a za tu dobu získala spoustu cenných
zkušeností. Své o tom ví zástupkyně EPAL na území Ukrajiny,
Ruska a Běloruska Dana Babušíková, kterou doplňuje ředitel
Zemského výboru EPAL pro Českou a Slovenskou republiku Milan Kovařík.

Padělatelé tak částečně ustoupili od neoprávněného užívání
loga EPAL a zvolili cestu nejmenšího odporu. Palety začali častěji označovat UIC/EUR nebo dokonce neexistující známkou
EUR/EUR a některé vyvážejí zcela bez značení.

Ukrajina, která je jedním z největších exportérů palet do
Evropské unie, exportuje přibližně deset milionů palet
ročně. Samozřejmě se nejedná pouze o europalety
a bohužel už vůbec ne o originální europalety. „My si
můžeme být jisti zhruba třemi miliony palet, což jsou
majoritně vyrobené nebo opravené europalety nesoucí
naše logo EPAL. Kromě europalet se vyvážejí většinou
palety neznačené, jednorázové, atypické a bohužel
padělané,“ podotýká Dana Babušíková.
Všechny druhy palet putují zejména do Nizozemska,
Belgie, Německa, Itálie i Polska – dále do Maďarska,
České a Slovenské republiky a na Balkán. Prozatím odolávají
Španělsko, Portugalsko a severské státy. Originální europalety
EPAL vstupují do paletového poolu jako všechny ostatní nosiče
nákladů EPAL. Problémem jsou padělky ohrožující uživatele
v Evropské unii a takzvané neznačené europalety, které ukrajinští výrobci vyvážejí čisté, aby se tak vyhnuli kontrolám EPAL
na celních terminálech. Poznáte je i po označení. Na jednom
z prvků (bývá to i vnitřní strana desek) nesou inkoustové razítko
s číslem ukrajinské sušárny. Někteří výrobci jsou skutečně poctiví, i když nejsou certifikovaní. Často však tyto palety sušárnu
nikdy neviděly a ne vždy je razítko skutečně spojeno s certifikací. EPAL se proto v současné době snaží na Ukrajině nastolit
přísnou ochranu známky a přijal v té souvislosti řadu opatření.

V čem je problém importu
neznačených europalet?
Fenomén neznačených europalet je trendem importu z posledního roku. „Trendem, jenž považujeme za velmi nebezpečný.
Tyto palety jsou v EU neoprávněně značeny – a nelze předpokládat, že projdou kvalitativní kontrolou. Často slýchám
komentáře týkající se ,unikajících licenčních poplatků´ jako
největšího problému, které v souvislosti s touto problematikou EPAL řeší. Bohužel toto opravdu není naším hlavním problémem,“ upozorňuje Milan Kovařík. Největší hrozbou jak
pro ochrannou známku, tak pro uživatele je podle Milana
Kovaříka její zneužití deklarující nebezpečný padělek jako
kvalitní nosič nákladu.
PI

Váš partner
ve světě obalů
Vyberte si z více než 2 500 produktů
k ochraně, balení a zasílání Vašeho
zboží po celém světě

na míru k podpoře Vaší značky

KONTAKTUJTE NÁS!

Naši zkušení specialisté
Vám rádi poradí

ZDARMA

800 500 515

rajapack.cz

Doručení do 2-3

dnů
Personalizované obaly
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Problémy bývají v menších tloušťkách desek, v lepších případech
jsou tyto palety opatřeny předepsaným spojovacím materiálem.
Pro laika jsou na první pohled – zejména po označení –
od originálních europalet k nerozeznání.
EPAL přijal na Ukrajině řadu opatření
Ukrajina je sice padělatelskou velmocí, má ale více nástrojů
k potírání popsaných nešvarů. Jedním z nich je zákonná
možnost majitele ochranné známky dozorovat vývozy a dovozy, pokud se jedná o podezřelé zboží, které jeho známku
nese. „EPAL podchycuje nejen ochranu známky, ale poskytuje
i pomoc a poradenství jak držitelům licencí, tak obchodníkům
s použitými europaletami EPAL a jejich uživateli. Tyto strany
podepsaly dohodu o společné ochraně známky EPAL na ukrajinském území, při dovozu i vývozu,“ říká Dana Babušíková.

takové označení neexistuje. V praxi bohužel ano. Setkávám
se s ním velmi často stejně jako s padělky palet UIC/EUR.
Jejich výrobci se padělatelstvím vůbec netají ani se neskrývají. Tyto známky na Ukrajině chráněny nejsou, proto není
možné padělatele postihovat ani zanést známku do ochranných celních seznamů,“ vysvětluje Dana Babušíková a dodává, že známka EUR v oválu zatím patří až do října 2018
jedné bulharské společnosti zabývající se výrobou dřevěných
obalů a známka UIC nebyla dosud na Ukrajině registrována.
„Opakovaně poukazujeme na tyto skutečnosti, bohužel jsme
doposud žádná zlepšení nezaznamenali. Našim výrobcům
byly několikrát nabízeny k odkoupení kontrolní skoby UIC, za
které ukrajinský držitel licence požadoval 1000 eur za balení.
Osobně jsem slyšela od několika necertifikovaných výrobců,
že zvažují získání licencí UIC, aby mohli legalizovat padělky
UIC palet a palety horší kvality,“ konstatuje Jana Babušíková.

NA UKRAJINĚ SE PROVÁDÍ
BIZARNÍ ZNAČENÍ EUROPALET
EUR/EUR, PŘIČEMŽ TAKOVÉ
ZNAČENÍ VŮBEC NEEXISTUJE!

Aktivní jsou na Slovensku i v Česku
Také státy EU nezahálejí. Například Celní správa Slovenské
republiky je velmi aktivním a nápomocným partnerem EPAL.
Již třetím rokem probíhá školení úředníků Finanční správy
Slovenské republiky, odbor celní, kterého se tentokrát zúčastnili i kolegové z Finanční správy Ukrajiny, odboru celního.
„V plánu je několik mezinárodních vzdělávacích projektů, které
momentálně řešíme. V České republice rovněž aktivně spolupracujeme,“ podotýká Dana Babušíková.
Ale zpět k padělkům. Uvádí se, že na Ukrajině se provádí
bizarní značení europalet EUR/EUR, přičemž takové značení
vůbec neexistuje! Tato ochranná známka patří RCA (Rail Cargo
Austria) a kontrolní organizace UIC se nechávají slyšet, že
s celníky na Ukrajině spolupracují a známku chrání. Dokonce
již mají na Ukrajině několik licencí. „Podle předpisů však
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Zástupkyně EPAL opakovaně ukrajinským výrobcům palet vysvětluje, že známky UIC/EUR mají majitele a jejich neoprávněné užití je nezákonné stejně jako zneužití známky EPAL
a že ani norma UIC horší kvalitu nepřipouští. Bohužel doposud
bez účinku. Zároveň připouští, že ani palety EPAL se nepřestaly padělat. Jejich množství je však po všech přijatých opatřeních velmi nízké. „Provádíme kvalitativní kontroly, trváme na
správných technologiích, na legálních, registrovaných a skutečně funkčních sušárnách. Všechna tato opatření chrání v konečném důsledku uživatele a jejich dodržování je nezbytné,“
popisuje opatření Dana Babušíková.
Nejdůležitější je registrace
a ochrana známky
Vstup na nový trh má podle ní vždy několik základních pravidel a faktické udělování licencí by mělo nastat pouze tehdy,
jsou-li splněna. Prioritou je registrace a ochrana známky, bez
níž nelze potírat padělatele. „Pokud firmám ukážete, že vám
jde pouze o získání co největšího počtu licencí bez pevných
pravidel a kontroly jejich bezvýhradného dodržování, asi jich
budete mít spoustu, ale vámi spravovaná ochranná známka
bude nadále znehodnocována, výměnný pool bude zamořen
nekvalitou a uživatelé europalet nadále ohrožováni. V konečném důsledku a z dlouhodobého hlediska více ztratíte,
než získáte,“ varuje Dana Babušíková. Proto systém EPAL usiluje o striktní dodržování pravidel. 
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Logistika e-shopů má
svá vlastní pravidla
KLÍČOVOU DISCIPLÍNOU V E-COMMERCE JE LOGISTIKA, KE KTERÉ NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ
I BALENÍ. E-SHOPY SE OVŠEM SNAŽÍ MNOŽSTVÍ POUŽÍVANÝCH OBALŮ A JEJICH VÝPLNÍ MAXIMÁLNĚ
ELIMINOVAT. NAPŘÍKLAD TESCO ROZVÁŽÍ NÁKUPY BEZ PLASTOVÝCH TAŠEK, JINDE UVAŽUJÍ
O ZÁLOHOVANÝCH OBALECH.
Adriana Weberová

Trendem posledních let
je internetový nákup potravin
Podle průzkumu společnosti MasterCard je nakupuje on-line
necelá třetina Čechů. Dalších 13 % dotázaných by službu
rádo využívalo, ale podle vlastního vyjádření k ní nemají přístup. Pětina Pražanů tímto způsobem vyřizuje své běžné nákupy. Potraviny si zvykli nakupovat přes e-shopy zejména lidé
z větších měst nad 100 tisíc obyvatel, kde je jejich nabídka
nejširší.

Nováčkem na trhu v online nakupování je od loňského září
Lidl-shop.cz, který se ale soustředí pouze na spotřební zboží.
Jedním z průkopníků prodeje potravin přes internetový kanál
je v České republice Tesco Stores ČR. Služba Tesco Potraviny
on-line byla spuštěna již před šesti lety, kdy byla dostupná
pro zákazníky v Praze a přilehlém okolí. Nyní má v nabídce
více než 20 tisíc položek. Nejedná se pouze o potraviny,
ale také o kosmetiku a drogerii, domácí potřeby, spotřební
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zboží nebo chovatelské potřeby. „Nejvíce objednávaným
zbožím jsou mléčné produkty a nealko nápoje, dále pak čisticí
a prací prostředky, prostředky pro péči o děti, ovoce a zelenina a pečivo,“ vyjmenovává sortiment manažer externí komunikace z oddělení komunikace Václav Koukolíček. Zákazník
může získat zboží nejdříve den po objednání.
Tesco se obejde bez
skladových operátorů
V oblasti e-commerce je klíčovou disciplínou celého servisu
logistika. Nejedná se jen o nabídku volné kapacity, všechny
procesy na sebe navazují až po samotné doručení zákazníkovi. „Důležité je být dostatečně flexibilní a zároveň poskytnout zákazníkům skvělý servis. Tesco využívá unikátní model,
ve kterém nejsou žádné mezisklady a zboží je pro zákazníky vybíráno přímo na prodejní ploše našich kamenných obchodů,“ odtajňuje fungování online nákupu Václav Koukolíček.
Trendem je snižování počtu používaných obalů. „V loňském
roce jsme například začali rozvážet nákupy bez plastových
tašek. Některé potraviny však musí být z legislativních a hy‑
gienických důvodů baleny, aby nedošlo k jejich kontaminaci,“
připomíná Václav Koukolíček. Plastové tašky nahradily plastové přepravky.
Další český e-shop s potravinami, drogerií a potřebami pro domácnost je internetový portál Košík.cz ze skupiny Mall Group.
Ve svém portfoliu má kolem 13 000 položek. „Kromě běžných potravin je zájem o německé potraviny, exotické ovoce
a zeleninu, ale také o kvalitní maso nebo limonády či pivo od
malých dodavatelů,“ vysvětluje marketingový ředitel Košík.cz
Ondřej Tomeš. Logistiku zde považují za své zásadní know-how a přidanou hodnotu, a proto si ji zajišťují sami. K přepravě používají specializované vozy, které mají v nákladovém
prostoru rozdělené teplotní zóny. Také skladové prostory jsou
vybaveny mrazáky a chlazenými prostory, kromě toho zde
nechybějí vlastní rozpékárny.
Balení nákupu zde probíhá ve dvou fázích. V první etapě jsou
potraviny kompletovány do jednotlivých teplotních zón, z nich
přes kontrolní stanoviště přecházejí do příslušných teplotních
zón vozu. K finální kompletaci pak dochází těsně před předáním nákupu.
„Potraviny jsou na balení a převoz obecně velice choulostivé –
především s ohledem na křehkost. Zároveň však nemůžeme
a nechceme s ohledem na ekologii i požadavky zákazníků
používat například výplňový materiál. Klíčová je tedy manipulace s nákupem bez ochranných obalů v době převozu
a kompletace – obojí řešíme specifickou metodikou pro naše
zaměstnance,“ vysvětluje Ondřej Tomeš.
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Košík.cz vyvíjí
zálohované papírové obaly
Nákupy k zákazníkům putují v ekologických papírových taškách s odpovídající nosností ve dvou velikostech. Pro vnitřní
balení jednotlivých položek slouží plastové sáčky, za které
se nyní hledá ekologičtější varianta v podobě biologicky odbouratelných tašek. „Dlouhodobě také hledáme cesty, jak můžeme zákazníkům pomoci se skladováním potravin, a proto
vyvíjíme vlastní papírové zálohované obaly, které by mohly
sloužit nejen pro převoz, ale současně pro uchování potravin
v domácnosti,“ podotýká Ondřej Tomeš.
Zákazníci Košíku.cz jsou velice senzitivní na počet a formu
obalů, ve kterých je nákup doručen. Bezobalový trend se zde
projevuje čím dál tím silněji. „Hledáme tedy kompromis mezi
požadavky zákona, praktičností a minimem obalů. Příklon
k ekologii a snaha o omezení zbytečných obalů jsou samy
o sobě dostatečně silným tématem. Například zavedení nových obalů, které dokáží být praktické a ekologické zároveň,
je pro nás jasný marketingový benefit,“ říká Ondřej Tomeš.
Logistika e-shopů je jiný svět
Na webu Lidl-shop.cz zákazníci najdou spotřební zboží především z kategorie privátních značek. Až 90 % sortimentu
zde tvoří oblečení, obuv, sportovní potřeby, vybavení pro domácnost, zahradu a dílnu. Stejně jako kamenné prodejny nabízí e-shop dvakrát týdně nové, tematicky zaměřené nabídky
zboží oblíbených a vlastních značek. Kromě pravidelné tematické akční nabídky je zde k dispozici sortiment, který obsahuje nadčasové zboží, bestsellery nebo zboží ze starších
akcí. Najdete zde i výrobky nebo značky, které jsou nabízeny výhradně online. Celkem jde o 15 000 druhů výrobků.
Největší zájem je o módu, potřeby do domácnosti a nářadí.
Lidl-shop.cz používá šest různých velikostí krabic z vlnité lepenky a tři varianty plastových sáčků. „Obaly pro expedici
musí být dostatečně pevné, aby nedošlo k poškození zásilky,
a zároveň lehké kvůli co nejsnadnější manipulaci,“ říká mluvčí
Zuzana Holá.
Standardní doba doručení je s ohledem na síť logistických
center v České republice, Německu a Nizozemsku do tří pracovních dnů od přijetí objednávky. „Jedná se o úplně odlišnou
logistiku. V případě e-shopu se v logistickém centru vyskladňují
jednotlivé kusy objednaného zboží, které se balí a také doručují koncovým zákazníkům. Zásobování prodejen probíhá
podle definovaného systému zásobování ve velkých objemech
pro dané prodejny,“ vysvětluje tisková mluvčí Lidlu Zuzana Holá
a dodává: „Oproti logistickým centrům pro kamenné prodejny
používáme jiné technologie, například dopravníky, jiné typy
manipulační techniky nebo regálové systémy. Distribuční centrum v Plzni průměrně vyskladňuje 650 000 kusů zboží týdně.“
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Alza.cz sází na
recyklovatelné plastové pytle
Pokračujícím trendem v obalech pro některé zavedené nepotravinové e-shopy, například Alza.cz, je odklon od lepenkových krabic k plastovým pytlům, a to alespoň na výstupu ke
koncovým zákazníkům. Pytle by měly být svým složením maximálně recyklovatelné. Uvnitř skladů ustupují lepenkové obaly
vratným plastovým přepravkám nebo transportním klecím.
Ideální je, když lze využít lepenkovou krabici z příjmu nového zboží pro balení k expedici. V interní logistice Alza.cz
používá výhradně vratné obaly.

Foto: Alza.cz

K základnímu vybavení e-shopů patří dopravníkové systémy.

Skladové operace v Alze.cz jsou kombinací automatizovaných a manuálních činností. Stále převládá manuální část,
ale to se bude díky dostupným technologiím podle ředitele
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logistiky Jana Kličky rychle měnit. „Přísun zakázek k operátorovi balicí linky je automatizovaný po dopravníku stejně jako
manipulace s prázdnými bednami a finálním balíkem. Zbytek
činnosti je manuální.“ Operátor v interakci s počítačem na
dané stanici vybere vhodnou velikost obalu, zkontroluje zboží
a naskládá ho do finálního obalu. Ten pak doplní výplňovým
materiálem, aby se zboží při přepravě nepoškodilo, přiloží
fakturu a nalepí etiketu,“ vysvětluje Jan Klička, ředitel logistiky
Alza.cz, a pokračuje: „Zaučení pracovníka probíhá relativně
rychle. Samostatné práce je operátor schopen po zácviku
v řádu hodin, nicméně k této práci je třeba manuální zručnost,
což znamená, že normovaného výkonu dosahuje operátor přibližně po dvou týdnech.
To operátor ve skladu Lidl-shop.cz sám
odhadne podle velikosti a množství
zboží vhodnou velikost krabice, kterou
nejdříve slepí páskou. Poté zboží spolu
s dokladem pro případné vrácení nákupu vloží do krabice nebo sáčku, obal
zalepí, opatří ho etiketou s adresou zákazníka a kódem pro přepravní společnost. Označený balíček putuje na pás,
odkud je díky nasnímanému kódu poslán na správné místo k expedici podle
země určení. „Co nejpřesnější odhad
optimální velikosti krabice úzce souvisí
se zkušeností operátora. Doba zaučení
na tuto činnost trvá přibližně týden,“ říká
mluvčí Zuzana Holá. Také zde se snaží
volit ideální velikost obalů s cílem minimalizovat využívání výplně obalu. V případě nutnosti se jako výplň používá recyklovaný papír.
PI

RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE.

EURO
PŘEPRAVKY
PŘÍMO OD VÝROBCE!
Speciální barvy i potisky.
Rychlé dodání!
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jako reklamní plochu pro třetí strany,“ doplňuje Martin Hejl.
Ukázkou atraktivního obalu s potiskem je například obal pro
německý internetový obchod HelloFresh.
Foto: THIMM Packaging

E-commerce nabízí
zajímavá obalová řešení
Na expanzi e-commerce musí reagovat i výrobci obalů.
Například společnost Servisbal obaly vyvinula lepenkové
krabice BALBOX Speed, které nabízí v pěti nejžádanějších
velikostech. Jak název napovídá, zásilková krabice nabízí
rychlé a snadné složení. „Rychlost zabalení je až třikrát rychlejší oproti klasické klopové krabici,“ uvádí specialista marketingu Dalibor Vrba. Krabice má navíc další integrované lepicí
pásky, které umožňují zpětné zaslání nevyhovujícího produktu.
Krabice odebírají e-shopy s rozličným sortimentem: oděvy, lékárny, doplňky výživy, elektronika a další.

Obal pro
HelloFresh

Dalším zajímavým řešením na podobném principu jako již
zmíněný BALBOX Speed je zasilatelský obal od společnosti
THIMM Packaging pro německý internetový obchod Zalando.
Pro urychlení balicího procesu je opět integrována lepicí
páska, která, když se z ní stáhne ochranný silikonový proužek,
umožní obal rychle a bezpečně uzavřít slepením klop víka,
aniž by bylo třeba jiných pomůcek. Spotřebitel pak po dodání obal snadno otevře pomocí odtrhávací pásky, která je
ve víku obalu také integrována. Nepotřebuje k tomu žádný
nůž či nůžky. Pro případné zaslání zboží zpět je v obalu ještě
jeden proužek s lepicí páskou. Spotřebitel jednoduše stáhne
silikonový proužek a víko tak může opět bezpečně slepit, aniž
by potřeboval jiné pomůcky.

BALBOX SPEED NABÍZÍ RYCHLÉ
A SNADNÉ SLOŽENÍ – VÍCE NA VIDEU

V e-commerce je také kromě mnoha jiných aktivní i společnost THIMM Packaging. „Porovnáme-li obaly pro e-shopy
u nás v České republice se zahraničím, je stále ještě co dohánět,“ podotýká jednatel společnosti Martin Hejl. Až na několik málo světlých výjimek se velmi často používají převážně
jednoduché klopové krabice v hnědém provedení bez potisku a mnohdy se jedna krabice dokonce použije i několikrát.
„V lepším případě obaly plní pouze ochrannou funkci během
přepravy. Obaly jakožto podpora image značky či médium
pro první dojem při předávání zásilky se naprosto podceňují.“
Přitom ačkoliv se jedná o sekundární obaly, tedy obaly, které
chrání primární balení, v případě e-shopů jsou právě tyto
sekundární obaly první (tedy primární), co spotřebitel dostane
do ruky. Zaslouží si tedy „primární“ prioritu.
K podpoře image značky a budování vztahu se zákazníkem může pomoci digitální potisk obalů. „E-shopy, kterým
dodáváme obaly, mohou svým zákazníkům zasílat zboží
v personalizovaných obalech nebo využívat plochu obalu
pro individuální reklamu k propagaci své značky nebo
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Obal pro internetový obchod Zalando. Pro urychlení balicího
procesu je na víku krabice integrována lepicí páska.

Obdobné řešení je možné nalézt i v sortimentu společnosti
Rajapack, která nabízí také fixační pěnové polštářky Instapak
Quick. Jejich výhodou je možnost vytvoření výplně na míru
přímo v obchodě. Pěnové polštářky využívají chemickou reakci dvou tekutin, jejichž sloučením vznikne tekutá pěna, která
rychle získá pevný, avšak měkký tvar. Výsledkem je výplň,
která dokonale obepne a ochrání zboží, ale navíc bezezbytku
vyplní celý prostor krabice. 

E-SHOPY V ČÍSLECH
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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ŘEŠENÍ PRO
UDRŽITELNOU
LOGISTIKU
VE MĚSTECH
MEZINÁRODNÍ LOGISTICKÝ PROVIDER DACHSER

STROJNÍ NOŽE PRO
POTRAVINÁŘSKÝ A OBALOVÝ
PRŮMYSL

Leader českého trhu ve výrobě a distribuci
řezných nástrojů, dodavatel komplexního
sortimentu řezných nástrojů a spotřebního
materiálu

SE VE SVÉM NOVÉM VÝZKUMNÉM PROJEKTU
ZABÝVÁ INOVATIVNÍMI MOŽNOSTMI MĚSTSKÉ
DISTRIBUCE V EVROPSKÝCH METROPOLÍCH. VE
SVÉ SBĚRNÉ SÍTI UŽ ZAČÍNÁ POUŽÍVAT JEDEN
Z VÝSLEDKŮ PROJEKTU – DACHSER TOOL BOX
PRO CITYLOGISTIKU.
Adriana Weberová

N

eustálé dopravní zácpy, nedostatek parkovacích
míst, dopravní omezení a k tomu ještě emise výfukových plynů včetně jemného prachu a alarmující koncentrace CO2 ve vzduchu: na mnoha místech světa nevypadá
provoz v centru města vůbec dobře. Ve městech, jako je Paříž
nebo Stuttgart, už v dopravních špičkách hrozí zákaz vjezdu
a omezení vstupu do center měst, především pro vozidla na
dieselový pohon. To vše ohrožuje zásobování obchodů.
Společnost DACHSER se proto snaží jít vlastní cestou a realizovat vlastní inovativní řešení. „Naším cílem je vytvořit udržitelné obchodní modely tak, aby se zboží našich zákazníků
dostalo do exponovaných center měst. Kdo chce vytvořit
model zásobování měst pro blízkou budoucnost, musí propojit osvědčené logistické systémy s novými myšlenkami,“ vysvětluje Michael Schilling, COO Road Logistics společnosti
DACHSER.
Růst měst a městských aglomerací všude na světě v kombinaci se změněným spotřebitelským chováním a vyšším zájmem
o ochranu životního prostředí staví logistiku před nové výzvy.
At´ už jde o environmentální standardy, již zmíněné dopravní
zácpy či také měnící se očekávání zákazníků. To vše vyžaduje nová řešení.
KAŽDÉ MĚSTO JE JINÉ,
TESTUJE SE I ELEKTROKOLO – VÍCE NA

NOŽE DO
HORIZONTÁLNÍCH
A VERTIKÁLNÍCH
BALIČEK, VÝSEKOVÉ
NÁSTROJE:

Nabízíme:
Dlouholeté zkušenosti,
zakázková výroba,
komplexní sortiment řezných
a doplňkových nástrojů
Široká nabídka provedení
a povrchových úprav čepelí
a nožů
Špičková kvalita produktů
Nadstandardní zákaznický servis
Flexibilní řešení požadavků
našich zákazníků
Technické poradenství
Velmi krátká dodací doba široké
řady položek
Příznivé ceny
Certiﬁkace ISO 9001

Techni Trade, s.r.o.
+420 246 089 786
service@techni-trade.com | www.techni-trade.com | www.techni-eshop.cz
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„Zelenější“ přeprava
v evropských městech
SPOLEČNOST FM LOGISTIC VYVINULA KONCEPT UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ LOGISTIKY POD NÁZVEM
CITYLOGIN JIŽ V ROCE 2015. KONCEPT ŘEŠÍ NEUSTÁLE SE ZVYŠUJÍCÍ NÁROKY SPOTŘEBITELE NA
DOSTUPNOST A PORTFOLIO ZBOŽÍ V MÍSTĚ, KDE SE POHYBUJE, A ZÁROVEŇ JEHO POŽADAVEK NA
KVALITU ŽIVOTA, CO SE TÝČE OMEZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ A HLUKOVÉ ZÁTĚŽE SPOJENÉ SE ZÁSOBOVÁNÍM.
Adriana Weberová

K

oncept Citylogin řeší náročný postoj městského spotřebitele několika způsoby. Prvním je „zelenější“ přepravní
řešení s využitím nákladních automobilů s pohonem na
elektřinu nebo plyn a cargo kol. Druhým je využití zkušeností
FM Logistic ve sdružování zásilek různých dodavatelů podle
místa doručení, a to jak na úrovni čtvrtí a ulic, tak i konkrétních obchodů.

Řešení doplňují mikrologistické služby, které vedou k snížení
nároků na logistiku daného prodejního místa, omezují jeho
plochu dedikovanou pro zásoby a napomáhají při rozvoji prodeje přes nové distribuční kanály. Koncept udržitelné městské
logistiky byl jako první úspěšně implementován v Římě, kde
vedení města razantním způsobem omezilo možnost zásobování centra.
Řím následuje Milán
a další evropská velkoměsta
V rámci projektu pro kosmetickou společnost Sephora se Citylogin po Římě
rozšířil i na centrum Milána. Vedle této
spolupráce zde FM Logistic podepsala
novou smlouvu se skupinou Carrefour.
Jedná se o dodávky suchého zboží
do obchodů Carrefour Express, které
se nacházejí v srdci hlavního města
Lombardie, v omezené dopravní zóně.
Distribuce je zde organizována hybridními vozy Fuso Canter. Podobný koncept
bude v blízké době spuštěn také v centru
Turína.

Zásilky jsou sdružovány v distribučním centru Citylogin umístěném poblíž centra města a místo deseti dodávek, které
projedou napříč celé centrum, než doručí zboží jednoho dodavatele na několik míst určení, vypraví do jednoho místa
jednu dodávku naloženou zbožím od více dodavatelů.
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V současné době probíhá implementace konceptu udržitelné městské logistiky v dalších evropských metropolích, mezi které patří i Praha,
kde je již v současné době možné potkat zelený Citylogin
automobil s elektrickým pohonem, který zásobuje část prodejen v centru města. „V mnoha evropských metropolích, například v Paříži a Madridu, byla vybudována logistická centra
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přímo v místech spotřeby, která umožňují zásobovat drobné
obchody v centrech měst již do dvou hodin od přijetí objednávky,“ upřesňuje Eva Enčevová, external communication
& commercial dpt. specialist CZ/SK/HU společnosti
FM Logistic.
V Madridu je využívána ve spolupráci s dopravcem Ontime
Logística Integral flotila 14 elektrických, hybridních a CNG
vozidel zavážejících domácnosti i obchody. Zboží určené
pro centrum města je naloženo ve 14 km vzdáleném překladišti. Nejvíce závozů je realizováno pro společnost Lidl.
Dalším španělským městem, kde se Citylogin úspěšně rozvíjí,
je Bilbao. Po řadě testů zaváží FM Logistic prodejny řetězce
Lidl novými vozidly přizpůsobenými pohybu po městě.
FM Logistic také nedávno získala dotace
od Evropské unie, aby otestovala
elektrická tříteplotní vozidla s kapacitou
10 až 12 palet, která jsou přizpůsobená
městské distribuci.
Pozadu nezůstává ruská metropole Moskva. Od počátku roku
2017 je zde v centru města rozvíjen koncept Citylogin pro
přední luxusní značky. Zboží z Francie putuje letecky z francouzského Roissy do ruského hlavního města. Odtud je odvezeno do jednoho ze skladů FM Logistic. Vlastní distribuce je
poté řízena dodávkami Iveco na stlačený zemní plyn (CNG).
Vozidla jsou navíc speciálně vybavena dvojitými bezpečnostními dveřmi, vyztuženými okny, alarmem a jsou nepřetržitě
sledována GPS.
V Polsku FM Logistic testuje pod svojí značkou FM Health distribuci farmaceutických výrobků v historickém centru Varšavy.
Závozy jsou prováděny elektrickým vozidlem Nissan e-NV200,
speciálně navrženým pro přepravu citlivých výrobků.
Stranou nezůstává již zmíněná Paříž, kde FM Logistic podepsala kodex udržitelné městské logistiky (LUD). Cílem kodexu
je sladit v rámci moderního logistického systému jeho ekonomickou stránku se zdravými životními zásadami. Brzy tak bude
v jihovýchodní části Paříže zprovozněno překladiště přizpůsobené konceptu Citylogin.
Základem pro snížení uhlíkové stopy je plánování. V rámci
projektu Citylogin – servisu doručování do městských center –
jsou proto s klienty diskutovány optimální konsolidace zásilek
tak, aby mohli plně využívat již zmíněné elektrické dodávky
pro distribuci nebo využívat další alternativní způsoby dopravy, jako je využití elektrokol pro doručování balíkových
zásilek. Snahou je také eliminace doručování během dopravních špiček. 
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Procesy balení vyžadují
přesná vstupní data
PRODUKTY SE NA TRH DOSTÁVAJÍ STÁLE RYCHLEJI A ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU JE ČÍM DÁL KRATŠÍ.
ŘADA FIREM SE NAVÍC POTÝKÁ S TLAKEM NA CENU A ÚSPORY V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI. ZÁKAZNÍCI
DÁLE PREFERUJÍ MENŠÍ OBJEDNÁVKY A NA TO JE TŘEBA REAGOVAT RYCHLEJŠÍ ZMĚNOU VÝROBNÍCH
PROGRAMŮ NA STROJÍCH. TOTO VŠE JSOU FAKTORY, KTERÉ MOHOU ČASTO KOMPLIKOVAT NEBO
DOKONCE ZNEMOŽŇOVAT EFEKTIVNĚ NASADIT AUTOMATIZACI VÝROBY. NAŠTĚSTÍ EXISTUJÍ
ÚČINNÁ DOPORUČENÍ, KTERÁ VÁM PŘEDSTAVÍME.
Adriana Weberová

P

otřeba reagovat na různorodé a měnící se požadavky
zákazníků se týká nejen samotné výroby produktu, ale
i jeho balení a expedice. Vypořádat se s velkým množstvím produktů musí umět například e-shopy. S tím je spojena
potřeba balit široké portfolio různých velikostí, tvarů a hmotností a efektivně tyto produkty expedovat. Příkladem implementace automatizace balení se zajímavým potenciálem je
příprava balicího materiálu přímo v místě spotřeby tak, aby
jak obaly, tak například pěnové ochrany byly tvořeny „on demand“ podle parametrů produktu.

Balení vyžaduje komplexní přístup
„Logistika a balicí procesy vyžadují součinnost s předcházejícími výrobními procesy a sdílení informací z řady systémů,
jako jsou systémy pro řízení výroby, skladování, přesnou lokalizaci pohybu materiálu a osob,“ vysvětluje Bohumil Čapek,
head of automation solutions ve společnosti Foxconn 4Tech,
dceřiné společnosti Foxconnu. Do hry v poslední době také
vstupují pokročilé systémy prediktivní analýzy s prvky umělé
inteligence a rozšířené reality. Balení, jako předposlední krok
před finální expedicí, vyžaduje komplexní přístup a vhodnou
kombinaci řízení a sledování pro zajištění hladkého
a přesně řízeného pohybu zboží a výrobků.
Veškeré části balicího procesu od vstupu produktu na
balicí linku až po paletizaci a expedici jsou běžně
automatizovatelné. Bavíme se o deseti jednoúčelových strojích určených na transport produktu na balicí
část linky, vizuální inspekci produktu před balením,
jeho ochranu před vlhkostí nebo před nárazem, stroj
na složení krabice, vložení produktu do krabice,
označení produktu (šarže, sériové číslo, případně
další identifikátory), uzavření krabice a její zalepení,
paletizace a konečně odvoz finálního produktu do
zóny pro expedici.

Tento koncept byl již úspěšně vyzkoušen společností Foxconn
4Tech nejenom v laboratorních podmínkách, ale i při reálném
nasazení v rámci mateřské společnosti Foxconn. Výsledkem
byly výrazné úspory v oblasti logistiky a potřebného prostoru
pro uskladnění vstupního balicího materiálu.
66 www.packagingherald.cz

V praxi se lze často setkat s efektivně vyřešeným procesem
balení v případě velkého množství stejných výrobků. U menších sérií už ale situace tak jednoznačná není. Hlavní možné
problémy vyplývající z dynamické změny a požadavků zákazníků lze podle Bohumila Čapka charakterizovat následovně:
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 Transport produktu na balicí část linky – existence
různých tvarů, hmotností a uchopovacích míst produktů

 Vizuální inspekce produktu před balením – vady mohou
být na různých místech i površích a je obtížné zadat do
systému obrazový vzor

 Ochrana produktu před vlhkostí – s ochranným sáčkem
se obtížně manipuluje, jeden sáček je buď příliš velký
a balení je pak drahé, nebo je náchylné na trhání
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Efektivní řešení pro digitální výrobu
barevných etiket a plastových karet.
DPR Scorpio series
Kompletní systém pro zpracování etiket

DALŠÍ MOŽNÉ PROBLÉMY VYPLÝVAJÍCÍ
Z DYNAMICKÉ ZMĚNY A POŽADAVKŮ
ZÁKAZNÍKŮ NA

Jak se lze se zmíněnými nástrahami vyplývajícími z dynamických změn vypořádat? Základem jsou potřebná vstupní data.
„Musíte vědět, jaký produkt právě vstoupil na balicí linku, jaký
balicí materiál pro něj potřebujete připravit a z kolika částí se
bude skládat. A konečně je třeba umět skutečnosti predikovat
s dostatečným předstihem,“ doporučuje Bohumil Čapek.
Vstupní data vám umožní přesně napozicovat balicí materiál
v dostatečném předstihu a například minimalizovat potřebný
počet zásobníků materiálu, což vede ke zlevnění automatizačních řešení. Dále jsou tyto informace důležité pro úpravu
programu linky v reálném čase podle aktuálně zpracovávaného produktu. 

SwiftColor
inkoustové tiskárny etiket a karet

UKÁZKY VYUŽITÍ DAT
V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PROCESU
TRANSPORT
PRODUKTU
NA LINKU

Klíčová data:
Rozměr a váha produktu, ochranné zóny bez úchopu
Použití: Dynamická úprava rozteče uchopovacího
mechanismu, úprava trajektorie manipulátoru

VIZUÁLNÍ
INSPEKCE
PRODUKTU

Identifikátor produktu a jeho master data
Dotaz na chyby do databáze, případně spuštění
správného algoritmu na identifikaci chyby

OCHRANA
PRODUKTU PŘED
VLHKOSTÍ
A NÁRAZEM

iCube
inkoustové tiskárny etiket

BOM (kusovník) a master data,
pozice materiálu v lokálním WMS
Vyvolání trajektorie pro přípravu správného
materiálu, systémový odpis

VÝBĚR
A SLOŽENÍ
OBALU

BOM a master data, pozice materiálu v lokálním WMS
Vyvolání trajektorie pro přípravu správného materiálu,
systémový odpis

VLOŽENÍ
PRODUKTU
DO OBALU

Rozměr a váha produktu, ochranné zóny bez úchopu
Dynamická úprava rozteče uchopovacího mechanismu,
úprava trajektorie manipulátoru

OZNAČENÍ
KRABICE
A ZALEPENÍ

BOM a master data, identifikátor, rozměr a váha produktu
Vyvolání trajektorie pro umístění štítku na správnou pozici,
úprava rozteče hlavy manipulátoru

PALETIZACE

Rozměr a váha produktu
Vytvoření algoritmu pro paletizaci, úprava trajektorie
manipulátoru

Neprodáváme krabice, ale nabízíme komplexní
zákaznické řešení. Technologie v showroom.
Mezinárodní veletrh obalů
a tisku EmbaxPrint v Brně
27. 2. – 2. 3. 2018,
hala G, stánek 003
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KMV uvažují o zavedení
záloh na PET lahve
KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY (KMV) se spojily s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN)
a Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. Cílem společné aktivity je zanalyzovat, vyhodnotit
a zefektivnit systém sběru a recyklace PET lahví.
Adriana Weberová

K

arlovarské minerální vody jsou největším producentem
minerálních a pramenitých vod na českém trhu, které
stáčí mimo jiné i do „problematických“ PET lahví.
Společnost se chce již nyní aktivně připravit na novou koncepci EU „Plastic Strategy“. Proto vznikla nová pracovní skupina pro zálohové obaly.
Jedním z hlavních úkolů pracovní skupiny je snaha o zlepšení stavu životního prostředí a sběru PET obalů. Ke společné
práci Karlovarské minerální vody záměrně přizvaly INCIEN
a VŠCHT. „Jsme si dobře vědomi, že na akademické půdě je
možné vyřešit tuto otázku nestranně a ke všeobecné prospěšnosti. Současně samozřejmě víme, že je třeba hledat cesty,
které budou co nejméně bolet stávající systém a vyjdou vstříc
všem v něm zúčastněným stranám,“ uvedl na tiskové konferenci
o recyklaci PET lahví Alessandro Pasquale, generální ředitel
společnosti KMV.
Systém třídění je nutné analyzovat
Současný systém třídění a recyklace plastových odpadů
v České republice je podle nově vzniklé skupiny dobrý, nicméně již údajně dosáhl svého limitu a i přes zdánlivě pozitivní
výsledky z mnoha perspektiv je v tuto chvíli nezbytně nutné ho
podrobně zanalyzovat a navrhnout nové řešení. „Češi jsou
v Evropě jedni z nejlepších v třídění odpadu, přesto ve žlutých
kontejnerech končí z 10 PET nápojových obalů uvedených na
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trh přibližně jen sedm, které dále směřují k dotřídění a recyk‑
laci. Zlepšit by to měl depozitní systém, tedy zpětný výkup
PET obalů od spotřebitele,“ vysvětlila na setkání s novináři
Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN. Inspiraci skupina nachází
v zemích, jako jsou například Švédsko a Německo, kde dochází podle Soni Jonášové až k 98% míře zpětného odběru
nápojových PET lahví.

ZÁLOHA ZA PET LAHEV
BY SE MOHLA POHYBOVAT
VE VÝŠI OD DESETI
DO DVACETI CENTŮ.
Velkým a mediálně známým problémem současnosti, na který
také reaguje Plastic Strategy, je únik plastů do přírody, které
představují 85 % odpadu na pobřežích a plážích. Z tohoto
množství tvoří 61 % plasty na jedno použití. „Jde o skutečný
problém, který je potřeba řešit. Návrhem řešení, které budeme
zkoumat, je depozitní systém. Jeho nesporná přednost spočívá
v tom, že spotřebitele ekonomicky motivuje k navracení vybraných výrobků do systému recyklace. Jeho úspěšné fungování
je navíc možné si prakticky ověřit u zhruba 120 milionů občanů EU, kteří ho aktivně využívají. Výzvou současnosti je tedy
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zvážit vhodnost obdobného systému také v České republice,
a to ať už jako náhrady, nebo jako doplňku k systému stávajícímu,“ dodal Alessandro Pasquale. Záloha za PET lahev by
se mohla pohybovat ve výši od deseti do dvaceti centů.

PODOBNÁ STUDIE
VZNIKLA PŘED DESETI LETY
„Myšlenka zavedení záloh na jednocestné obaly se
v České republice objevuje opakovaně a studie na toto
téma jsou prováděny poměrně pravidelně. Poslední

Nové i doposud používané procesy budou proto srovnány
vědeckou metodikou LCA tak, aby bylo jasné, jaký systém je
z pohledu hodnocení vlivu na životní prostředí nejvhodnější.
„Metoda LCA je komplexní nástroj hodnocení potenciálních
environmentálních dopadů výrobků, ale i technických řešení
či služeb. Z tohoto důvodu se velmi hodí i pro tento výzkum.
Na základě výsledků LCA bude možné doporučit environmentálně šetrnější variantu,“ objasnil na konferenci Vladimír Kočí,
děkan FTOP VŠCHT Praha.

rozsáhlý výzkum mapující možnosti jejich zavedení
byl proveden na zakázku ministerstva životního
prostředí v roce 2008, kdy celostátní recyklace
plastových obalů dosahovala 50 % a recyklace
nápojových PET obalů byla odhadována na 64 %.
Závěrem studie tehdy bylo, že environmentální přínosy
a náklady zavedení záloh na nápojové obaly jsou
takové, že implementaci zálohování jednocestných
nápojových obalů nelze doporučit. V současné době
je v rámci tříděného sběru obalů podle evidence MŽP

Pracovní skupina se bude scházet každý měsíc a výsledky
analýzy bude pravidelně komunikovat a konzultovat s veřejností. Na první výsledky studie se můžeme těšit v květnu. 

dosahováno celostátní recyklace plastů 59 %. Recyklace
samotného nápojového PET se odhaduje na 74 %.
Připravovaná studie tedy bude muset, oproti té z roku
2008, zahrnout řadu nových vstupních podmínek a její
výsledek nyní není možné předjímat.“

NAHLÉDNĚTE DO ZÁKULISÍ

LUCIE MÜLLEROVÁ

TISKOVÉ KONFERENCE

TISKOVÁ MLUVČÍ, EKO-KOM
PI

by

OBALOVÁ AKADEMIE - program
Prohlášení, značení, technická dokumentace
Obaly pro potraviny a kosmetiku
Certifikovaný obalový technik
REACH a obalový průmysl
Obalový zákon komplexně
Fixace a výplně v (přepravním) balení - workshop
Speciality obalového designu
Konstrukce obalu
Individuální školení na míru

Packaging Herald je mediálním partnerem
obalové akademie
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OpenHouse byl určen především pro
majitele a pracovníky ofsetových tiskáren. Cílem bylo ukázat a vysvětlit začlenění technologie do provozu tiskáren
a objasnit základní ekonomické a praktické výhody využívání tiskového stroje.
Akce se zúčastnilo více než 50 osob. 

HP INDIGO 12000
přilákalo odborníky do Hořovic
Společnosti DATALINE TECHNOLOGY a HP CZECH REPUBLIC pořádaly 31. ledna ve školicím centru
v Hořovicích OpenHouse. Hlavním aktérem byla celosvětově nejprodávanější digitální technologie
HP INDIGO 12000 FORMÁTU B2. Celkový počet instalací po celém světě převýšil hranici 600 strojů.
Ivana Kohoutová

Podobný stroj byl v České republice zprovozněn
ve společnosti GZ Media, druhý stroj si pořídila
tiskárna Typodesign. Pražskou premiérou byla
instalace ve firmě RR Donnelley a v současnosti
se může pochlubit první instalací na Slovensku
společnost Typografia plus.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Instalace stroje v Hořovicích plní tři hlavní funkce – slouží
k předváděcím akcím pro zákazníky, dále se na něm budou
testovat nové tiskové aplikace, materiály, a barvy a v neposlední
řadě bude sloužit pro školení operátorů těchto digitálních
tiskových strojů.

Poměrně významná část akce byla také věnována ekonomickému srovnání klasického a digitálního tisku a jejich účinné
kooperaci.
O HLAVNÍCH VÝHODÁCH DIGITÁLNÍHO
TISKU V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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V Jílovém vsadili na kvalitní
grafické ztvárnění obalu
Společnost DS SMITH PACKAGING instalovala v listopadu 2017 ve svém výrobním závodě v Jílovém nový
archový ofsetový tiskový stroj RAPIDA 164 od firmy KOENIG & BAUER. V rámci DS Smith v České republice
se jedná o premiéru této značky, nicméně v sesterských závodech po celé Evropě již bylo instalováno několik strojů
uvedeného výrobce.
Adriana Weberová

DS Smith v Jílovém je závodem s nejdelší
historií výroby vlnité lepenky u nás a v novodobé historii. V roce 1985 v něm byla, jako
prvním v republice, zahájena moderní výroba ofsetem potiskovaných kašírovaných
obalů z vlnité lepenky. 
Nový tiskový stroj Rapida 164 dokáže jednostranně
tisknout archy velkého formátu rychlostí 13 000 archů
za hodinu. Primárně bude sloužit k potisku natírané
skládačkové lepenky určené pro výrobu obalů zejména
v kategorii consumer packaging – kašírované obaly.

Testování nového stroje probíhalo
podle technické specifikace předem
stanovené smlouvou tři týdny. Tiskaři
ve spolupráci s techniky Koenig
& Bauer postupně odzkoušeli
všechny kontrolní měřicí prvky.
Odladění stroje probíhalo zejména
ve vztahu k používaným tiskovým
substrátům a barvám. Zaučení
obsluhy trvalo méně než měsíc.

„Mimořádně kvalitní a věrná reprodukce grafického
ztvárnění obalu je u kašírovaných obalů z vlnitých
lepenek jejich klíčovým aspektem. K plnění neustále
rostoucích požadavků a nároků na kvalitu tisku
je třeba jít s dobou i v oblasti odpovídajících
technologií. Proto jsme se rozhodli pro investici
do nového tiskového stroje, která dále přinese
i dodatečnou kapacitu a zvýšení efektivnosti,“
říká Jiří Huček, ředitel závodu DS Smith v Jílovém
(druhý zleva).

ZHODNOCENÍ A BENEFITY STROJE
OČIMA JIŘÍHO HUČKA – VÍCE NA
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Tiskárna v Letňanech nabízí výrobu
mnoha variant prémiových obalů
Nováček na trhu, digitální tiskárna DIGEN, vznikl před několika málo měsíci na zelené louce v pražských
Letňanech. Kromě potisku vizitek, letáků, svatebních oznámení nebo obálek časopisů vsadila na digitální tisk
obalů. Ten nabízí splnění současných trendů plynoucích ze zvyšující se poptávky po variabilitě, personalizaci,
ale také po exkluzivním vzhledu obalů.
Adriana Weberová

Sídlem firmy a novou halou nás provedl obchodní ředitel tiskárny
Ivo Vedra, který na úvod zmínil: „S cílem odlišit se od jiných tiskáren
jsme se rozhodli investovat na české poměry do unikátní technologie
spočívající ve spojení digitálního archového tiskařského stroje
HP Indigo 7900, přezdívaného digitální ofset, a zušlechťovacího stroje
Scodix Ultra Foil.“ Výsledkem je výroba neomezeného množství variant
prémiových obalů. Obaly se zde tisknou, zušlechťují a vyřezávají až do
formátu B2. Tiknout lze na papír, plast a různé samolepicí materiály.
Stroje zvládnou tloušťku substrátu až 700 mikronů.
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Digitální tiskový stroj HP Indigo nabízí archový
formát SA3+ a možnost použití až sedmi barev
(CMYK + Pantone, green, orange, violet, UV red, light
cyan, light magenta, white, digital matte). S využitím
technologie Mosaic umožňuje personalizaci textu
i grafiky. Stroj je ideální pro menší a střední provozy
s vysokými nároky na výkon a kreativitu.
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Technologie Scodix Ultra Foil dokáže digitální cestou obal
zušlechtit parciálním či reliéfním lakem nebo studenou ražbou.
Parciální lak a fólie umějí vytvořit 3D efekt. Obal tím získá
prémiový, luxusní vzhled, který nelze přehlédnout. Kapacita stroje
je až 1200 archů ve formátu B2 za hodinu.
Design obalu lze podtrhnout přidáním fólií, které je
možno kombinovat s různými barvami.

Unikátní kombinace dvou technologií našla své uplatnění
například při výrobě obalu kávy značek Coffee Noir, New
Guinea, Lizard Coffee a kosmetického krému BIOELIXIR. Potištěná
a zušlechtěná fólie u kávy Coffee Noir (vpravo) se už na první
pohled liší od původního vzhledu obalu a působí více prémiovým
a luxusním dojmem. Tiskárna má ale také zkušenosti s tiskem
etiket na marmelády s variabilními daty.

O ZRODU OBALU
LIZARD COFFEE
JSME SI POVÍDALI
S MARKEM ŠTĚPÁNEM
ZE SPOLEČNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ
KANCELÁŘÍ, KTERÁ SI OBAL
OBJEDNALA – VÍCE NA

V provozu nechybějí stroje Kongsberg iXE, Wohlenberg
76-225, Duplo DC-616, Bourg Binder 3002, Touchline
CF375, které slouží k finální úpravě a zušlechtění, jako jsou
laminace, sekání a vyřezávání. 
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Zvlhčování vzduchu není
luxus, ale nezbytnost!
Nízké investice pro vysoké výnosy –
to je zvlhčování Merlin.
Investice do systémů MERLIN® Technology vám
šetří peníze již od první hodiny po nainstalování
a uvedení do provozu…

… a hlavně:
Sníží prašnost až o 80 %
Sníží nebo úplně odbourá elektrostatiku
Adiabaticky ochladí okolní vzduch
Zlepší technologické procesy (lakování, lepení…)
Sníží nemocnost
Sníží provozní náklady

+
+
+
+
+
+

Výrobky MERLIN® Technology slouží ve všech
průmyslových oborech po celém světě:

+
+
+
+
+
+
+
+

Tiskařský průmysl / papírenský průmysl
Průmysl zpracování dřeva
Automobilový průmysl
Technika prostředí
Textilní průmysl a zpracování kůží
Elektrotechnický průmysl
Potravinářský průmysl
Další průmyslové oblasti

Pomohli jsme jiným, pomůžeme i vám!
Všechny systémy zvlhčování vzduchu od MERLIN® Technology (ultrazvukový, rotační lamelový nebo vysokotlaký)
jsou vhodné pro dodatečné vybavení. Úpravou vnitřního klimatu objektu snížíte podíl zmetkovitosti ve výrobě, protože
získáte zdravější pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Stánek 068 / pavilon G1
Veletrh EmbaxPrint v Brně
27. 2. – 2. 3. 2018

DREKOMA, s.r.o. – zastoupení pro ČR a SR
Pražská 636, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
+420 603 520 148, +420 608 580 950
info@drekoma.cz
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www.drekoma.cz

30. MEZINÁRODNÍ
VELETRH
OBALŮ A TISKU

27. 2. - 2. 3. 2018
VÝSTAVIŠTĚ BRNO
WWW.EMBAXPRINT.CZ
SOUBĚŽNĚ SE KONAJÍ:

