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Děkujeme vám za
spolupráci v roce 2018.

Přejeme vám šťastný
a úspěšný rok 2019.

Pavel Ondrášek
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KLIDNĚJŠÍ PROSINEC

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

jak jsme avizovali, předpoklad se naplnil a letošní podzim
byl pro většinu z vás z hlediska nabídky akcí hodně náročný. Obsah prosincového vydání magazínu Packaging
Herald je toho důkazem. Hned na úvod se s námi vydejte do
Norimberka na veletrh BrauBeviale, který navštěvují kromě expertů z oblasti nápojové techniky také milovníci pivního moku.
V rubrice Veletrhy/výstavy/akce vám přinášíme zajímavé postřehy i z dalších konferencí a odborných akcí.
Odborníci i fanoušci tiskových strojů si na své přišli ve výrobním závodu Koenig & Bauer v Tavazzanu u Milána, ale
také na tradičním setkání nejen flexotiskařů na Kraví Hoře,
kde rezonovala především tři témata – problematika barevníku
u flexotisku, pokročilá automatizace v tisku a další růst digitálního tisku v potisku obalů a etiket.
Program zaměřený na stávající i potenciální zákazníky připravila společnost Smurfit Kappa ve Vídni, ale také firma TART
v Čapím hnízdě, kde bylo živě předvedeno balení tatry.

Video z balení vojenské techniky přinášíme v reportáži věnované této akci. Na začátku listopadu se také konala největší
tuzemská logistická konference SpeedCHAIN.
Přenesme se však již do nového roku 2019, do kterého avizujeme významnou novinku, a to rozšíření právě konference
SpeedCHAIN o sekce Packaging a Retail, čímž dojde k propojení celého dodavatelského řetězce. Díky nové a zcela
unikátní platformě se na jednom místě setkají nejen logističtí
odborníci, ale také zástupci packagingu a retailu.
Poznamenejte si do diáře termín 6. a 7. listopadu 2019
a staňte se součástí jedinečné akce, která na trhu dosud chy‑
běla! Více si o novém projektu přečtete na stranách 16 a 17.
Milé čtenářky a milí čtenáři, za pár dní nás čekají Vánoce,
na které se většina z nás těší celý rok. Dovolte mi, abych
vám za tým Packaging Herald popřála příjemné prožití svátků
a úspěšný rok 2019!

Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald
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NEWS
DACHSER Czech Republic
povede od 1. ledna Jan Pihar
Mezinárodní logistický provider DACHSER
Czech Republic opouští generální ředitel
a předseda představenstva Petr Kozel. Po
12 letech aktivního působení ve společnosti a 26 letech v logistice odchází do
penze. Od ledna 2019 převezme jeho
roli Jan Pihar, který doposud úspěšně řídí
největší pobočku společnosti v České republice – DACHSER Kladno. Jan Pihar
svoji profesní dráhu zahájil u společnosti
DACHSER v roce 2004.
Více na www.packagingherald.cz.
Na zámku Štiřín
se mluvilo i o robotech
Již sedmý ročník zákaznické konference
české pobočky společnosti Linde Material
Handling proběhl ve znamení atraktivních
přednášejících. V prostorách zámku Štiřín
se sešli například Vladimír Mařík, specialista na Průmysl 4.0, a přední český
ekonom Tomáš Sedláček. „Často v souvislosti s robotizací narážím na obavy lidí ze
ztráty práce. Není ale vůbec třeba se bát.
Roboti nahrazují místa, pro která nemáme
lidskou pracovní sílu, kam nemůžeme lidi
sehnat. Lidé pak mají šanci se přesunout
na nová, zajímavější místa a zvýšit kvalitu
svého života,“ upřesnil profesor Vladimír
Mařík. Více na www.packagingherald.cz.

Osobitý styl
přednášky
Tomáše Sedláčka
shrnul sto let
republiky.

SpokojenyPes.cz vsadil
na digitálně potištěné obaly
E-shop SpokojenyPes.cz pro svou aktuální exkluzivní nabídku
využívá digitálně potištěné obaly. Počtem kusů se výroba
Spokoboxu pohybuje v řádu stovek a obsahuje celkem tři
tiskové mutace: pro kočky, pro velké psy a pro malé psy.
Konstrukce obalu je vždy stejná, ale tiskový motiv se liší, což
jsou ideální předpoklady pro využití digitálního tisku, který je
vhodný právě pro menší zakázky a je flexibilní pro rychlou
změnu tiskových motivů. Kvalita digitálního tisku z THIMM
Packaging podtrhuje exkluzivitu doručené zásilky.
Více na www.packagingherald.cz.
foto: SpokojenyPes.cz

DIÁŘ AKCÍ

Nechte
výrobu
běžet

Zrychlete linky
strategickým balením

Prostoje a výpadky výroby jsou největší výzvou.
Proto jsou naše obaly přizpůsobeny vaší balící lince a
navrženy tak, aby maximalizovaly efektivitu výroby.
Strategické balení je vám k službám - vyrobeno z
vysoce kvalitních materiálů a podrobeno inovativním
zkušebním metodám.

Garance pro vaši výrobu.
Více na dssmithpackaging.cz

HLAVNÍ TÉMA

BrauBeviale PŘIVÍTALO
PŘES 40 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ
TÉMĚŘ 1100 VYSTAVOVATELŮ (53 % ZAHRANIČNÍCH ZE 46 ZEMÍ) PŘEDSTAVILO NA VELETRHU
BRAUBEVIALE SVÉ PRODUKTY A ŘEŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE CELÉHO PROCESNÍHO ŘETĚZCE VÝROBY NÁPOJŮ
OD SUROVIN PŘES TECHNOLOGIE A KOMPONENTY AŽ PO BALENÍ ČI PŘÍSLUŠENSTVÍ A PRODEJNÍ
NÁPADY. NEJVÍCE ZDE BYLY ZASTOUPENY FIRMY Z ITÁLIE, ČESKÉ REPUBLIKY, ČÍNY, VELKÉ BRITÁNIE
A NAPŘÍKLAD Z NIZOZEMSKA.
Adriana Weberová

V

eletrh BrauBeviale, který proběhl od 13. do
15. listopadu, lámal rekordy. Například českých vystavovatelů vyrazilo do Norimberka více
než 40. Také návštěvnost mezinárodního veletrhu nápojové techniky byla rekordní. Do Bavorska se letos
vydalo 40 000 zájemců o novinky a trendy v nápojovém sektoru, z toho přes 18 000 zahraničních.
Vzhledem k tomu, že BrauBeviale 2016 byl kompletně
vyprodaný, byla pro potřeby akce nově využita i hala 8.
Veletrh se tedy letos konal celkem v devíti halách. Z toho vyplynulo nově strukturované řazení pro orientaci návštěvníků.
„Vystavovatele jsme na výstavišti seřadili podél procesního
řetězce výroby nápojů,“ vysvětluje vedoucí veletrhu Andrea
Kalrait. Už před samotným veletrhem vybírala mezinárodní
odborná 144členná porota z 2344 přihlášených piv vítěze
ceny European Beer Star 2018 v 65 kategoriích. Letos se
této jedné z nejvýznamnějších mezinárodních pivních soutěží
zúčastnilo 51 zemí ze všech kontinentů. Zlatou medaili vyhrálo pivo La Pallata z Birrificio Porta Bruciata (Itálie), stříbro
získal pivovar Dachsbräu Weilheim (Německo) za Weilheimer
Festbier. Na třetí místo se probojoval San Lorenzo od MC77
Birrificio Artigianale (Itálie).
8
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Z vystavovatelů byl na norimberském výstavišti nepřehlédnutelný
například stánek společnosti KHS,
která zde oslavila již 150. narozeniny. Novinky zde dále představily například společnosti
Alfa Plastik, Ardagh Group, BALL, BERICAP, CROWN, D+K
Drmela, IMEXA, KRONES, NATE technologies, O-I, Petainer
Czech Holdings, RAVECO, Vetropack, EcoDraft, PakTech
a mnohé další. Vybraným novinkám a inovativním řešením
z veletrhu se věnujeme na stranách 10 a 11.
Další ročník mezinárodního veletrhu BrauBeviale se bude
konat v Norimberku od 12. do 14. listopadu 2019. 
PŘIPOMEŇME SI ATMOSFÉRU
VELETRHU NA VIDEU

Váš specialista na balení!

Umíme
víc než
balit!
Stretch
fólie

Ovinovací
balicí
stroje

Lepicí
pásky
a technika

Vázací
pásky
a techika
Paketovací
lisy

Ekobal spol. s.r.o. Vídeňská 172, 252 42 Vestec u Prahy, www.ekobal.cz
Tel.: +420 234 144 111, Fax: +420 234 144 777, E-mail: mail@ekobal.cz, objednej@ekobal.cz

HLAVNÍ TÉMA
INTERVIEW

Sklo v centru
pozornosti
V BALENÍ NÁPOJŮ V ČESKÉ REPUBLICE JSOU Z HLEDISKA MATERIÁLŮ NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍ
SKUPINOU PLECHOVKY. SVÉ NEZASTUPITELNÉ MÍSTO NA TRHU VŠAK MAJÍ STÁLE NÁPOJE VE SKLE,
ALE TAKÉ V PET LAHVÍCH. V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH SE ZAMĚŘÍME PŘEDEVŠÍM NA SKLO.
Adriana Weberová

V

oblasti skleněných obalů je v některých segmentech poptávka po vylehčeném skle, v jiných je naopak zájem
o lahve z masivního skla. Fanouškem ekologického vylehčeného skla je například společnost Vetropack Moravia
Glass. Výrobce těží z výrobních technologií, díky kterým jsou
nyní skleněné lahve a konzervové sklenice lehčí než dříve,
aniž by byla narušena jejich pevnost nebo ovlivněny jejich
výjimečné vlastnosti. Kromě tradičního postupu tzv. dvakrát fuk
používá sklárna i úzkohrdlý lisofuk.
Optimalizaci skleněného obalu rovněž pomáhá tzv. metoda
konečných prvků, která dokáže najít nejvhodnější rovnováhu
mezi estetikou a efektivitou. „Pomocí této metody vypočítají
10 www.packagingherald.cz

sklářští designéři, ve kterých oblastech je zatížení pro příslušné lahve a sklenice obzvláště vysoké a kde má tendenci
být nízké. Skleněné předměty nejsou přitom analyzovány jako
celek, nýbrž jsou rozloženy do jednotlivých částí. Jejich strukturální chování se pak dá snáze popsat,“ popisuje metodu
Marek Pokorák, mould design manager Vetropack Moravia
Glass.
Zmíněnou metodou lze identifikovat silně zatěžovaná místa
skleněného obalu a podle potřeby je zesílit nebo upravit. U má‑
lo zatěžovaných míst se spotřeba skla sníží. Na základě této
metody může sklárna provádět na lahvích změny sotva postřehnutelné zrakem, vyrábět tak ještě efektivněji a šetřit přitom

HLAVNÍ TÉMA

zdroje. „Technologie vylehčeného skla garantuje obaly s tenkými stěnami, které ale v kritériích stability a pevnosti nijak
nezaostávají za běžnými obaly ze skla. Stejně tak zůstávají
zachovány všechny jeho ekologické přednosti,“ uvádí Marek
Pokorák.
Lahev na pivo A 330 ml vyrobená technologií vylehčeného
skla má hmotnost 185 g, což je o 20 g méně než lahev vyrobená běžným způsobem. Jiným příkladem je 1000ml lahev
na víno. Ta má z běžného skla hmotnost 500 g, odlehčená
varianta pouhých 420 g. A do třetice 720ml konzervová sklenice váží 300 g, přičemž díky vylehčení se její hmotnost sníží
o 20 g. Z hlediska úspory emisí CO2 v tunách na milion kusů
se v případě lahev na pivo A 330 ml dostaneme na 14 t,
u lahve na víno 1000 ml na 55 t. Za zmínku stojí, že za posledních 20 let je obalové sklo lehčí zhruba o 40 %!

Na výstavišti měl své zastoupení i další sklářský hráč – Owens‑Illinois (O-I). Z jeho novinek zde byla prezentovaná techno‑
logie O-I: EXPRESSIONS, které jsme se blíže věnovali na straně
16 říjnového vydání. Výrobce skleněných obalů dále vystavoval například nové lahve na pivo Hubertus a Becherovku.
Na jejich změnách se podílel i vedoucí konstrukčního oddělení českého závodu O-I Miroslav Fridrichovský, který k inovacím uvedl: „Požadavek zákazníka je většinou orientován
na maximální inovaci stávajícího produktu a obměnu vzhledu
obalu s možným odlehčením hmotnosti tak, aby byla současně
zajištěna udržitelná výroba a spotřeba. Tyto požadavky jsou
však vždy spojené s podmínkou zákazníka minimálně, pokud
vůbec, měnit vnější rozměry obalu. Naší snahou je tudíž najít
alespoň nějaké ústupky, kde se obal může tvarově měnit.
Změny rozměrů jsou samozřejmě také spjaty s možnostmi klientských plnicích linek nebo způsobem balení. Úkolem našeho
týmu je tedy neoddělitelná matematika spojená s designem.“

HMOTNOST LAHVE PRO NEOKLAS
SE SNÍŽILA O 135 G! VÍCE NA

SKLÁRNY MORAVIA nedisponují technologií na výrobu vylehčeného skla a sázejí spíše na masivnější sklo. Kromě toho se
specializují na barevné skloviny, k jejíž výrobě používají spe‑
ciální technologii spočívající v barvení přímo v peci. Benefitem
je dosažení kvalitnější barvy lahve, ale také minimum odpadu.
Aktuálním plánem sklárny je zvýšit výrobu prémiových barevných lahví z tmavé, černé, skloviny a soustředit se na výrobu
lahví a sklenic originálních tvarů. V poslední době zde zaznamenali poptávku po fialové sklovině.

ZA POSLEDNÍCH 20 LET JE
OBALOVÉ SKLO LEHČÍ
ZHRUBA O 40 %!
Co sklárny spojuje, je aktuální přetlak zakázek, ale také nedostatek surovin. Situaci potvrdily i oslovené sklárny na veletrhu BrauBeviale. A tím se dostáváme k veletržním novinkám.
Na akci nechyběl již zmíněný výrobce Vetropack Moravia
Glass, který zde prezentoval například lahev z bílého odlehčeného skla na sójovou omáčku Aiko. Ta díky rovnoměrně
zaobleným ramenům a malému průměru výborně padne do
ruky spotřebitele. Vetropack Itálie se pochlubil lahví barvy
cuvée na šumivé víno, která zaujme svými zaoblenými rameny
a dlouhým hrdlem. Kromě toho vznešenost vína podtrhne embossing písmen T a C.

Vylehčená lahev pro Vinařství
NEOKLAS Šardice (vlevo). Vpravo je původní lahev.

Návštěva výstavní plochy společnosti KHS potvrdila poptávku
po odlehčených a snadno recyklovatelných materiálech i v ob‑
lasti PET lahví, například ze strany společnosti Coca-Cola.
Společnost RAVECO na svém stánku představila nový plnicí
stroj určený pro menší pivovary. K plnicím technologiím a dal‑
ším novinkám z veletrhu se ještě vrátíme v následujících vydáních magazínu Packaging Herald.
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Čtyři jednoduché kroky
k automatizaci rutinní
práce
BALENÍ a PALETOVÁNÍ patří mezi ty pracovní činnosti, které kombinují opakovatelnost a fyzickou náročnost, a po
jejichž automatizaci je tím pádem v současné době značná poptávka. A pokud přidáme aktuální nedostatek pracovní
síly a nechuť pracovníků trávit osm hodin denně rutinní činností, je tato oblast k automatizaci zcela připravena. Často ale
u zákazníků narážíme na argumenty, že nemají zkušenosti a nevědí, jak na to. Podívejme se tedy na čtyři jednoduché
kroky a jeden konfigurační nástroj, které v přijetí KOLABORATIVNÍ ROBOTIKY dokážou významně pomoci.
Pavel Bezucký, Universal Robots pro ČR a SR

12 www.packagingherald.cz
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K

olaborativní roboty se stále častěji stávají vítaným nástrojem automatizace malých a středních firem, protože
přinášejí okamžité výhody, rychlé nasazení a snadnou
manipulaci. Nicméně je důležité si předtím položit pár otázek
a definovat reálné obchodní potřeby.
1. Identifikace dlouhodobých obchodních cílů
Podniky, které uvažují o robotizaci, by si měly především
stanovit, co je cílem nasazení kolaborativních robotů. Snížit
objem odpadu? Minimalizovat provozní prostoje? Zlepšit
produktivitu výroby? Zvýšit úroveň kvality výrobků? Vyhovět
rostoucí poptávce? Nebo zlepšit spokojenost zaměstnanců
s jejich pracovní pozicí? Všechny tyto požadavky lze s dostupnými technologiemi vyřešit, ale je třeba určit priority, aby
bylo možné zvolit vhodnou velikost robota, koncový nástroj
a naprogramovat nejvhodnější aplikaci.
2. Identifikace oblastí zlepšení
Dalším krokem je definovat oblasti, ve kterých chceme dosáhnout zlepšení. Výrobní organizace například může trápit vysoký podíl opakovaných činností prováděných zaměstnanci.
Nebo to mohou být manuální procesy, které nevyžadují
žádnou tvořivost, kritické myšlení či rozhodování na základě
aktuální situace. Často také chtějí podniky minimalizovat podíl
nebezpečné práce, která může pracovníkům způsobit zranění
v důsledku interakce s těžkými či jinak rizikovými stroji.
3. Zjištění, jaké dodatečné změny
jsou potřeba k nasazení automatizace
Před nasazením kolaborativního robota je potřeba se ujistit
o některých parametrech. Především o dostatečném prostoru
k umístění robota na pracovišti – výhodou kobotů je jejich prostorová nenáročnost a schopnost pracovat v blízkosti lidí. S tím
také souvisí potenciální přestavba výrobní linky, proto se doporučuje začít s co nejjednoduššími a nejrychleji návratnými
projekty, jež vyžadují minimální změny pracoviště.
Jakmile se podaří automatizovat jednoduché pracovní úkoly,
je možné přejít na složitější činnosti, na kterých mohou uživatelé zúročit zkušenosti z předchozího projektu. Koboty je
možné implementovat v modulárním procesu a vyhodnocovat
výsledky před každou další investicí. Tomu napomáhá flexibilita a všestrannost kolaborativních robotů, které lze snadno
přemístit na jakékoliv místo výrobní linky a využívat jednoho
robota na více různých aplikací.
A nakonec velmi důležitý parametr: Co je třeba učinit k dosažení maximální bezpečnosti pracovníků? Na rozdíl od tradičních průmyslových robotů nepotřebují koboty většinou žádné
ochranné klece či zábrany. Určité bezpečnostní prvky ale
mohou být vyžadovány v případě složitých aplikací či ostrých

nebo rychle se pohybujících koncových nástrojů, jakým může
například být brusný kotouč.
4. Zapojení zaměstnanců
do procesu automatizace
Automatizace generuje nejvyšší přínosy tehdy, pokud se podaří naplnit spolupráci robotů, které zastanou rutinní a opakovatelné činnosti, s lidskými pracovníky, již je doplní kreativitou,
schopností rychlého rozhodování a efektivním dohledem. Proto
je třeba vynaložit maximální úsilí k proškolení a komunikaci se
zaměstnanci, aby se dokázali co nejlépe adaptovat a porozumět technologiím, které jim ulehčí jejich každodenní úkoly.
Vedle distribučních partnerů Universal Robots, kteří poskytují podporu a školení, je dispozici také školicí program
Universal Robots Academy. Tento online školicí program je
zdarma a během necelých 90 minut dokáže běžným pracovníkům bez programovacích zkušeností poskytnout základní
znalosti programování robotů, díky kterým dokáží nastavit
a zprovoznit první robotickou aplikaci během několika dní.
Akademií Universal Robots již prošlo více než 35 000 aktivních uživatelů.
Konfigurační nástroj pro
vytvoření robotické aplikace
Společnost Universal Robots představila letos na podzim ná‑
stroj Application Builder, který usnadňuje konfiguraci a na‑
sazení robotického pracoviště, a zároveň rozšiřuje schopnosti
a flexibilitu kolaborativních robotů. Application Builder pro‑
vádí zákazníka celým procesem tvorby úspěšné aplikace na
robotech Universal Robots – ta je pak přizpůsobená požado‑
vanému výkonu a nákladům.
Online konfigurační nástroj, který ještě více přibližuje
automatizační dovednosti běžným pracovníkům, vede uživa‑
tele krok za krokem všemi požadavky nezbytnými pro výběr
správného robota a správného koncového nástroje. Zákazník
tak má možnost pochopit všechna pro a proti konkrétních kon‑
figuračních možností a získat potřebné znalosti k finalizaci
uceleného řešení.
VÍCE INFORMACÍ
O APPLICATION BUILDER
V ONLINE VERZI
MAGAZÍNU

www.universal-robots.com/cs
ur.cee@universal-robots.com
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Personalizace
v reálném
i virtuálním světě
PŘEDEVŠÍM V SOUVISLOSTI S DIGITÁLNÍM TISKEM SE HOJNĚ HOVOŘÍ O PERSONALIZOVANÝCH
OBALECH A TISKU. SAMOTNÁ PERSONALIZACE ALE MŮŽE MÍT I DALŠÍ ROZMĚR, KDY O JEJÍ PODOBĚ
ROZHODUJE SÁM SPOTŘEBITEL ČI JI LZE PROPOJIT I S VIRTUÁLNÍM SVĚTEM POMOCÍ JEDINEČNÝCH
KÓDŮ. TY NEMUSÍ BÝT REALIZOVÁNY JEN POMOCÍ RFID ČI DALŠÍCH KOMPONENTŮ, ALE VE SPOJENÍ
S PŘÍSLUŠNOU APLIKACÍ MOHOU BÝT FUNKČNÍ I JAKO ČÁST SAMOTNÉHO TISKU.
Jana Žižková

P

ersonalizace je mantrou digitálního marketingu již několik posledních let. Vedle „virtuální“ personalizace, kde
je respondent oslovován na základě různých marketingových analýz, příslušnými internetovými stránkami, nabídkou
e-shopů, SMS zprávami apod., patří k využívaným formám
i „reálná“ personalizace. Velmi pokročilými formami lze personalizovat tiskem letáky, vstupenky, etikety, obaly atd. Trochu

14 www.packagingherald.cz

jiným počinem je však její využívání a často bohužel i nedocenění jejího skutečného potenciálu. Personalizace z marketingového hlediska není jen jeden z benefitů, který ocení téměř
všechny generace. U nákupně zatím nejmladší generace Z
se stává již samozřejmým a běžným nástrojem k oslovení.
Tato „digitální“ generace je do blízké budoucnosti jistým perspektivním a velkým spotřebitelským trhem. Je zvyklá pracovat
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s různými sdělovacími kanály, ke kterým patří sdílení individuálních názorů, což dalšímu rozšíření personalizace pochopitelně nahrává. Nakupování není pro příslušníky zmíněné
generace jen nutností, ale i zážitkem, a od prodejců tedy auto‑
maticky očekávají, že je nějak osobně zajímavě osloví, překvapí nebo potěší. I tuto individuální formu očekávání může
personalizace pozitivně posílit.
Jak na zdůraznění jedinečnosti
O personalizaci se hovoří především v souvislosti s digitálním
tiskem, který na rozdíl od konvenčních tiskových technologií
nepoužívá tiskové formy na jednotlivé typy motivů či barev.
Především z těchto důvodů, kdy změna motivu zakázky se
kvůli absenci formy neodráží v ceně, je ideálním řešením pro
tisk personalizovaných sdělení. Předpokladem pro úspěšnou
realizaci jsou vhodně zvolená data pro vytváření jejich variability. Variabilní data mohou být například textová, obrazová, tvarová nebo se mohou týkat jen samotné barvy. I když
se dlouho o personalizovaných obalech hovořilo především
v souvislosti s etiketami či flexibilními, především plastovými
obaly, dnes se již běžně vyrábějí i krabice z hladkých a vlnitých lepenek. Při přímém potisku díky absenci principu tisková
forma / tlakové těleso navíc nedochází u vlnitých lepenek
ani k nežádoucímu „vlnkovému“ efektu. Z výrobců kartonáží
nabízí již nějakou dobu personalizované obaly i společnost
THIMM. Příkladem úspěšné realizace je projekt pro společnost
Zlaté vejce, kterému jsme se již blíže věnovali ve 14. vydání
magazínu Packaging Herald. Další ukázkou jsou například
personalizované obaly, ve kterých obdrželi dárek účastníci
kongresu Obalko během exkurzí ve společnostech THIMM
Packaging, MADETA a pivovar Svijany. Na každém obalu
bylo natištěné jméno konkrétní osoby.
Personalizace a etikety
patří k sobě již několik let
Z hlediska obalového průmyslu patřili k průkopníkům v digitálním tisku výrobci etiket, kteří se brzy po jeho zavedení do
svých výrob stali i průkopníky personalizace v průmyslovém
měřítku, tedy tak, jak tomu pojmu rozumíme nyní. Pokročilé
personalizaci předcházela na etiketách a letácích jednoduchá
personalizace v kombinaci konvenční tisk – digitální dotisk.

HP INDIGO PRESS WS4500 UMÍ
TISKNOUT KVALITNĚ A RYCHLE – VÍCE NA

Zdařilou záležitostí ze „žhavé“ současnosti jsou například etikety na pivo Becks. Podle instrukcí producenta mohli lidé na
prázdné etikety navrhnout vlastní řešení. Firma z nich následně
vybrala nejzajímavější návrhy etiket, které na pivo použila.

Na personalizaci sází i další kolínský výrobce, společnost
Colognia Press, který rovněž disponuje jak konvenčními, tak
i digitálními technologiemi. Tato společnost měla na letošním
veletrhu FachPack velký úspěch s personalizovanými nápojovými plechovkami na pivo, u kterých v předtiskové přípravě
využila pokročilý SW HP Mosaic Stream vyvinutý právě pro
oblast progresivní personalizace. Na úspěch z veletrhu se
společnost rozhodla nyní navázat a nabízí svým zákazníkům
personalizované plechovky na pivo či energy drinky v ne‑
omezeném počtu variant podle jejich vlastních návrhů. Nápoje
v personalizovaných obalech o objemech 250 a 500 ml
mohou být jak novou obchodní příležitostí, tak B2B dárkem
nebo vhodnou propagací na veletrzích a dalších podobných
akcích.

Etikety na pivo Becks

Personalizace ve spojení s 3D obaly
a pomocnými prostorovými prvky
Na veletrhu InPrint představila společnost Mimaki hned několik
možností digitálního tisku, které lze úspěšně použít v případě
personalizovaného oslovení zákazníka. V rámci komplexního
portfolia inkoustových UV LED tiskáren představila poprvé
i nové typy metalických inkoustů určené k přímému tisku typu
direct-to-object. Tiskárna Mimaki UJF-3042Mk II je schopna
potiskovat substráty o tloušťce až 153 mm. Speciální modul
u této tiskárny umožňuje i potisk lahví či dóz. Personalizovat
však lze produkci i přímo pomocí 3D tisku. Mimaki v Itálii prezentovala i první 3D tiskárnu (3DUJ-553), která dokáže pracovat s 10 miliony barev.
TECHNOLOGIE UMOŽŇUJE
NASKENOVAT 2D KÓDY SKRYTÉ
POD ETIKETOU – VÍCE NA
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ZVEME VÁS

Fenomén SpeedCHAIN 2019
propojí celý dodavatelský řetězec!
SPEEDCHAIN je již po léta synonymem pro odbornou
platformu, která každoročně nabízí prostor pro výměnu
odborných zkušeností, know-how a pohledů na měnící se
podmínky dodavatelského řetězce. Tradičně je tak velká
pozornost v rámci této konference věnována vývojovým
trendům, novinkám v technologiích, ekologickým
požadavkům moderní společnosti a samozřejmě
vytváření příležitostí k efektivnímu networkingu. Právě
společenský rozměr konference, který je determinován
vysokou účastí vrcholových manažerů z jednotlivých
článků dodavatelského řetězce, je významnou přidanou
hodnotou pro všechny zúčastněné.

K

tak i jeho balení. Samostatnými kapitolami zůstávají například
prvky automatické identifikace, manipulační značení, požadavky na stabilitu jednotek balení, důraz na flexibilitu vratných obalů či charakteristiky zpětné logistiky vraceného zboží.
Z těchto důvodů je rozšíření konference SpeedCHAIN o seg‑
ment Packaging a Retail logickou reakcí vedoucí k propo‑
jení a zefektivnění celého dodavatelského řetězce. Díky
nové unikátní platformě se na jednom místě setkají nejen logističtí odborníci, ale všechny již zmíněné subjekty, pro které
jsou obaly napříč celým dodavatelským řetězcem každodenní
realitou.
Lucie Padevětová
manažerka konference SpeedCHAIN

aždý ročník konference SpeedCHAIN přináší řadu myš‑
lenek, jak obohatit ročník nadcházející. To inspirovalo
představitele jednotlivých dílčích logistických oborů
k myšlence více akcentovat nutnost propojení logistiky s packagingem a retailem v programu čtrnáctého ročníku konference SpeedCHAIN v roce 2019. Důvodů, proč věnovat větší
prostor právě těmto oblastem, je hned několik: Packaging je
významným hráčem na poli celého dodavatelského řetězce.
Přestože je design obalu, jeho konstrukce i výběr materiálu
zpravidla navrhován a vytvářen firmou, která nový výrobek na
trh uvádí, obaly žijí v celém řetězci subjektů výrobce – distributor – prodejce – konečný uživatel. Proto je již při navrhování
vzhledu produktu třeba zvažovat, jak bude konkrétní produkt
zabalen, a patřičně zohlednit jednotlivá kritéria, která by obal
měl splňovat. Pro vytvoření optimalizovaného balení je proto
rozhodující spolupráce nejen v rámci jednotlivých disciplín,
ale i v rámci celého dodavatelského řetězce.

„Celý dodavatelský řetězec je třeba vnímat
jako velmi těsně provázaný systém na
sebe navazujících procesů. Chceme-li, aby
konference SpeedCHAIN co nejvěrněji
reflektovala tuto realitu, je větší akcent na
oblast packagingu a retailu pro její příští
ročník logickým krokem a já osobně možnost
spolupráce s nejvýznamnějšími odborníky na
tuto problematiku velmi vítám.“

Retail dnes požaduje řešení vstřícná k obsluze, moderním technologiím, a navíc atraktivní pro cílové zákazníky. Moderní
retail dnes znamená propojení všech prodejních kanálů, logistiky kamenných prodejen i e-commerce. Důraz je stále více
kladen na cenu a ekologickou přijatelnost zvolených řešení.
Přitom globalizace významně prodlužuje přepravní vzdálenosti většiny zboží a zvyšuje tak nároky jak na odolnost zboží,

„Již dávno není složité vyrobit, ale prodat.
Aby se obchodníkovi na vysoce konkurenčním
českém trhu dařilo, potřebuje dobré
spotřebitelské klima a zákazníka, který bude
nakupovat právě u něj. Předpokladem úspěchu
je zvládnutý celý dodavatelský řetězec. I proto
vnímám propojení oblastí logistiky, balení
a retailu jako logické vyústění témat, kterými
se obchodníci zabývají a která řeší.“

Ivana Kohoutová, KON Agency
vydavatelka časopisu Packaging Herald
„Obal nežije sám, dýchá v rámci celého
supply chain. Proto vzájemná výměna názorů
a zkušeností odborníků v rámci unikátního
projektu umožní získat inspirace pro vznik
obalových řešení, která mohou pomoci snížit
celkové náklady, získat konkurenční výhodu
a z dlouhodobého hlediska zajistit prosperitu.“
Eva Klánová, Press21
šéfredaktorka časopisu Retail News
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O zrodu nové
značky MyKETO
Žhavou novinkou specialisty na zdravou výživu, společnosti GOLDIM, je značka MyKETO. Autorem loga této ryze
české proteinové hubnoucí diety je agentura MARK BBDO, která se podílela s agenturou ATYP i na designu obalů.
O novince jsme si povídali s marketingovým ředitelem společnosti GOLDIM Pavlem Kozákem.
Adriana Weberová

Jak se zrodil nápad uvést
na trh novou značku MyKETO?
Před lety jsme vyvinuli obdobný komplexní program pro ketonovou hubnoucí dietu – celodenní náhradu stravy. Distribuce
probíhala pod privátní značkou, avšak spolupráce byla z důvodů problémů na straně distributora pro nás nevyhovující.
Bylo nám líto odepsat účinný program, který sofistikovaně zohledňuje i zdravotní omezení – alergie a intolerance klientů.
Produkt jsme důsledně zinovovali podle nejnovějších trendů
a poznatků, stejně tak jsme výrazně rozšířili produktové portfolio. A MyKETO bylo na světě.
18 www.packagingherald.cz

Krabičky s pěti nepotištěnými sáčky jsou graficky
shodné pro šest řad a odlišují se jen textově.

AMBICIÓZNÍ SPOLEČNOSTI
POTŘEBUJÍ DOBRÁ SPOJENÍ
DACHSER European Logistics

Chcete zlepšit svoji konkurenční pozici?
Jděte za svými cíli se společností DACHSER
prostřednictvím mezinárodně standardizovaných
procesuº a sítě s kompletním pokrytím,
díky níž se každá Vaše společnost dostává
do středu dění v Evropě.
Spolehlivě a efektivně
ve všech směrech

www.dachser.cz

INTERVIEW

Kdy byly výrobky uvedeny na trh?
Vzhledem k tomu, že jsme měli na co navázat a náš vývoj
pracuje velmi efektivně, navíc grafici i tvůrci nových webových
stránek odvedli úžasnou práci, podařilo se celý koncept uvést
do života za pět měsíců, tedy v listopadu 2018.
Jak vznikl název značky
MyKETO a co znamená?
Název vymyslela naše hlavní výživová poradkyně, která je
i majitelkou ochranné známky. MyKETO vystihuje to, že My =
GOLDIM jsme ti, kteří umějí nejen vyrábět, ale i vyvinout potraviny pro tzv. ketonovou dietu. Je to zároveň výzva klientům,
aby se stravovací systém založený na ketoproduktech stal jejich dlouhodobým životním stylem i po skončení hubnutí. Pak
se jedná o MOJE KETO z anglického my keto.

jídla (tři produkty), omelety a palačinky (čtyři produkty), proteinové dezerty (čtyři produkty), sušené maso (šest produktů)
a doplňky stravy a nápoje (tři produkty).

CÍLEM BYLO
NABÍDNOUT TRHU
NEAGRESIVNÍ
POUTAVÉ BALENÍ
VYJADŘUJÍCÍ POCIT
ŠTĚSTÍ.

Kdo je autorem loga nové
značky a co má vyjadřovat?
Autorem je agentura MARK BBDO. Chtěli jsme logo moderní,
čisté a jednoduché, zahrnující název produktu a claim. Claim
„Lehkost bez těžkostí“ komunikovaný s logem vyjadřuje, že
cesta k lepší hmotnosti nemusí být složitá a plná odříkání, hladovění či nadměrného cvičení.

Designy obalů
jsou z dílny
MARK BBDO
a agentury
ATYP. První
ohlasy zákazníků
na obaly
MyKETO jsou
ryze pozitivní.

Sáčky jsou vyrobeny z metalizované PET fólie s vrstvou PE,
která má silnou bariéru proti pronikání kyslíku a vlhkosti.

Kolik výrobkových řad a jejich
produktů pod touto značkou nabízíte?
Pod značkou MyKETO nabízíme osm produktových řad.
Proteinové koktejly (osm produktů), proteinové kaše (šest produktů), proteinové polévky (šest produktů), proteinová hlavní
20 www.packagingherald.cz

Pro jakou cílovou skupinu
jsou produkty určeny?
Zejména pro osoby usilující o snížení hmotnosti, pro muže
i ženy, a to jak pro nižší snížení hmotnosti, tak vysloveně
pro obézní lidi. Z tohoto důvodu nabízí MyKETO tři druhy
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dietních plánů. Neméně důležitými cílovými skupinami jsou
sportovci vyžadující proteinovou stravu, lidé v rekonvalescenci
potřebující plnohodnotnou a vyváženou stravu anebo vytížení
manažeři nezvládající běžné obědy a večeře. MyKETO lze
konzumovat i jako obohacení celodenní stravy.
A nyní se dostáváme k obalům.
Jaké spotřebitelské obaly používáte?
Proteinové produkty jsou baleny v sáčcích s potiskem a bez
potisku. Nepotištěné sáčky jsou baleny po pěti kusech v krabičce z hladké lepenky. Sáčky jsou vyrobeny z metalizované
PET fólie s vrstvou PE, která má silnou bariéru proti pronikání
kyslíku a vlhkosti.
Kdo je autorem jejich designu a jak
se od sebe jednotlivé produktové řady liší?
Na designu obalů se podílely dvě agentury. Na počátku
přišla agentura MARK BBDO s půvabným a velmi neotřelým
kreativním konceptem pro obaly některých z připravovaných
řad. Tento kreativní koncept byl následně plně dopracován
a rozveden i do dalších produktových řad naší dvorní agenturou ATYP. Všechny produktové řady MyKETO balené v potištěných sáčcích mají svou barvu a jednotlivé produkty v řadě
jsou odlišeny právě jemnou grafikou vyjadřující příchuť. Pouze
multipackové produkty v krabičkách jsou graficky shodné a odlišují se jen textově. Taktéž dózy pro nápoje a doplňky stravy
či sáčky pro sušená masa nejsou zcela stejné, ale stále jsou
grafikou a jednotlivými prvky propojené a sladěné s ostatními produkty MyKETO. Název produktu je vždy shodný
s barvou obalu. Samozřejmě každý obal má na sobě jak logo
MyKETO, tak logo výrobce GOLDIM.
Můžete nám prozradit, jaké bylo zadání?
Co má design obalů spotřebiteli komunikovat?
Cílem bylo nabídnout trhu neagresivní poutavé balení vyjadřující pocit štěstí, a jak my interně říkáme „pocit zenové zahrádky“. Přesně tohoto pocitu by měli nabývat zákazníci díky
efektu MyKETO. Samozřejmě jsme se chtěli i designově výrazně odlišit od zavedených obdobných produktů a barevně
rozlišit produktové řady. A současně vyjádřit, z čeho jsou jednotlivé produkty vyrobeny, respektive s jakou příchutí.
Jaké kanály používáte pro
distribuci a jaký podíl připadá
na distribuci přes vlastní e-shop?
Produkt je zcela na počátku, zákazníkům byl nabídnut v 1. po‑
lovině listopadu. Je tedy příliš brzy hodnotit podíl distribučních kanálů. Hlavními distribučními kanály bude náš vlastní
e-shop na stránkách www.myketo.cz a pak poradenská centra
MyKETO, která budeme postupně rozšiřovat a kde budou
moci zákazníci produkty rovněž zakoupit.

Jaké jsou první ohlasy
na vaši novinku?
První ohlasy zákazníků na obaly MyKETO jsou zatím ryze
pozitivní a vypadá to, že náš cíl na konkurenční odlišnost,
poutavost a vyjádření pocitu à la „zenová zahrádka“ se podařilo naplnit. Věříme, že tento projekt celodenní náhrady stravy
bude úspěšný a některá jídla (např. proteinové kaše, koktejly,
polévky) budou využívána i běžně mimo hubnoucí režimy jako
rychlá, vyvážená a chutná snídaně nebo svačina.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 
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INSPEKČNÍ SYSTÉMY
v prepress – rychlé,
komfortní a spolehlivé!

Proofiler GraphicTM
nejnižší, ale nejdůležitější investice
v každé tiskárně

EyeC Polska
Marcin Weksler
t. +48 512 354 354
e-mail: marcin.weksler@eyecpolska.pl
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Obaly, které se mají
líbit jak dětem, tak
rodičům
Společnost GOLDIM má ve svém portfoliu také produkty pro děti. Kromě výroby pro
privátní značky se nedávno rozhodla zaměřit se na budování vlastních značek, např.
BABIO, KOZÍ KAŠE a NAŠE MLÉKO. Více nám o obalech prozradil obchodní
ředitel Jaroslav Roučka.
Adriana Weberová

Jak dlouho se věnujete
výrobě produktů pro děti?
Firma byla založena v roce 1992. První produkty pro děti
se v sortimentu objevily v roce 2000. Na začátku sortiment
obsahoval rehydrataci KULÍŠEK pro kojence a malé děti,
kojenecké bio čaje v sáčcích a granulované instantní nápoje v bio i konvenční kvalitě. Později v roce 2012 jsme
do sortimentu zařadili dětské kaše s kojeneckým kozím
mlékem a nakonec přišla v roce 2016 kojenecká mléka.
Můžete nám představit
jednotlivé značky?
Ne každému musí být naše značky známé, protože se primárně věnujeme výrobě pod privátními značkami. V poslední době jsme se ale rozhodli více se věnovat i našim
značkám a jsem si jist, že budou stále více vidět. Pod
značkou BABIO naši zákazníci znají bio čaj pro kojící maminky, dětské nálevové čaje a instantní nápoje v bio kvalitě. Značka ČIPERKA představuje cenově velice příznivou
variantu instantních nápojů v konvenční kvalitě. Snažíme se
tak pokrýt preference všech zákazníků. Brandy KOZÍ KAŠE
a NAŠE MLÉKO reprezentují inovativní řadu kojenecké výživy na bázi kozího mléka. > 24
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Kovová dóza není v ČR pro tuto kategorii úplný standard,
ale byla zvolena i s ohledem na export.

PR PREZENTACE

Krabice, tašky, obálky? NE!
MNOHEM VÍCE!
Zastoupení KOENIG & BAUER v Česku i na Slovensku již před pěti lety spojilo síly se švédskou firmou
LAMINA SYSTEM, která je jedním ze světových lídrů v kašírovacích strojích a mimořádně úspěšnou společností
v oblasti lepicích zařízení. Jelikož narůstající trend těchto produktů potvrzují i instalace zařízení v našem regionu,
rozhodli jsme se věnovat prostor i tomuto segmentu.

M

nozí z vás dostáváte od svých zákazníků nové
výzvy ve formě lepených zakázek, jež musíte zpracovávat manuálně, a přitom je tu automatizované
multifunkční řešení. Lamina System vyrábí kašírovací stroje od
základních manuálních verzí až po automatické linky s mnoha
opcemi. U lepicích strojů si zákazník může zvolit velmi variabilní gluer, pracovní stanici WS, automatizovanější linky
Glueline, Folder gluer či stroj na aplikaci pásky Tape Table.
Pokud často používáte oboustranné lepicí pásky, ruční pistole s tavným lepidlem či disperzní lepidla, kontaktujte obchodní zástupce společnosti Koenig & Bauer (CEE), kteří zajistí
testy vašich zakázek v předváděcím centru Lamina a projednají s vámi rentabilitu případné investice. V době narůstajících problémů s nedostatkem pracovní síly je automatizace
východiskem.
Kartex-VL Fiľakovo
Společnost Kartex-VL z Fiľakova je na trhu výroby papírových
obalů od roku 2001 a dodává obaly prakticky do celého
světa. Zpracovává hlavně vlnitou lepenku v hnědém, bílém
či mramorovém provedení. V zájmu dalšího pokroku letos investovala do švédského kašírovacího stroje Lamina SA 1420
Basic pro poloautomatické kašírování archu na arch včetně
přesného Lamina registru. Ačkoli je obsluha uživatelsky příjemná, dodavatel umožní téměř týdenní zaškolení. Personál
ve Fiľakovu si tak mohl důkladně osvojit potřebné technické
znalosti.

Nikara Krupina
Firma Nikara zaměstnává ve svém závodě v Krupině již asi
100 lidí a jako tiskárna se zaměřuje na tisk a vázání knih.
Momentálně disponuje třemi archovými ofsetovými stroji,
dvěma kotoučovými ofsetovými stroji a výrobním provozem
s vazbami V1, V2, V8. Nikara není v oblasti zpracování obalů
typický zákazník, ale na Slovensku je jedním z největších výrobců knih s tvrdou vazbou. „Knihy potřebují přidanou hodnotu, zajímavé vizuální provedení, balení, ať už jde o edice
knih nebo knihy pro speciální událost,“ vysvětluje zakladatel
společnosti, pan Jurových. „Vždy hledáme cesty, jak ještě více
uspokojit naše klienty, proto jsme se rozhodli investovat do

lepičky Lamina gluer, která nám umožňuje rozšířit portfolio
zpracovávání tvrdých vazeb například o flexo vazbu…“

Majitel společnosti Róbert Jurových (vpravo)
spolu s ředitelem výroby Jozefem Turanem

Rea Nitra
Tiskárna Rea z Nitry byla založena v roce 1992. Firma byla
na začátku orientovaná na potisk a prodej reklamních předmětů. V dalším kroku přibyl ofsetový tisk spolu s DTP. V roce
2007 prošla tiskárna velkou změnou, pořídila první čtyřbarvový tiskový stroj, který v roce 2016 vystřídal formátově
větší stroj od společnosti KBA, Performa 74-5. Vedle běžných komerčních zakázek je stále větší poptávka po menších
obalových produktech a jejich manuální výroba je čím dál
náročnější. Společnost proto vícekrát kvůli vyšší produktivitě,
kvalitě a snížení personálních nákladů otestovala lepičku gluer
od firmy Lamina a následně po stále narůstajícím tlaku svých
zákazníků přistoupila k investici do švédského stroje. Obsluha
si během školení velmi rychle osvojila nastavování zařízení na
různé zakázky portfolia firmy a je schopná kreativně přistoupit
i k novým typům zakázek.

INTERVIEW

Proč jste zvolili více značek místo jedné
zastřešující pro všechny dětské výrobky?
Rozložení značek je ovlivněno delší dobou mezi uvedením
jednotlivých produktů na trh a jejich zaměřením. Pod značku
BABIO, která zastřešuje bio dětské čaje a instantní nápoje,
těžko dostanete další produkty dětské výživy, které jsou
v konvenční kvalitě a vše stojí na obsahu kozího mléka. Kaše
a mléko si tedy jdou svou cestou. Dalším faktorem je naše
primární zaměření na výrobu pod privátními značkami, kdy
je lepší jednotlivé řady produktů odlišit. Prezentace směrem
k potenciálním obchodním partnerům tak bývá pestřejší. Na
druhou stranu se všechny produkty vzájemně doplňují a není
problém výroba pod privátní značkou a jednotným designem.
Jaké typy obalů v současné době
pro jednotlivé značky používáte?
V našem případě se jedná o „suchou“ variantu
produktů. Máme zde zavedené a trhem osvědčené typy obalů, kdy zákazník v podstatě očekává, že dětská kaše bude zabalená v sáčku
a krabičce z hladké lepenky. Instantní nápoj koupí
v dóze z vinuté kartonáže. Pokud to ale jde, snažíme se nabídnout vždy něco navíc. Například
dětské čaje balíme na lince Tecnomeccanica.
Čaj se balí automaticky bez doteku lidské ruky
a výsledný sáček s úvazkem je hermeticky uzavřen v obálce, aby byla maximálně zachována
kvalita a přírodní aromatické látky z bylin. Linka
navíc úvazek s visačkou poskládá v sáčku tak,
že nikde nevlaje a po vyjmutí z obálky se efektně
vytáhne z nálevového sáčku. Je to drobnost, ale
mě to jako hračičku potěšilo. U kojeneckého
mléka je to trochu specifické. Kovová dóza není
v Česku pro tuto kategorii úplný standard, ale
s ohledem na potenciální možnosti exportu byl
zvolen tento obal. Produkt je perfektně chráněn
a obal 100% recyklovatelný.
Došlo k proměnám obalů vašich
vlastních značek z hlediska designu?
Design značky BABIO je dlouhodobě přijímán
velmi dobře, takže nedošlo k žádné zásadní
změně. Způsob balení čaje se posunul dále již
nakoupením linky, kde jsme preferovali obálku,
která je plně uzavřená, což předtím nebylo. U in‑
stantních nápojů máme variantní řešení pro
dózy, kdy se požadavky mění s ohledem na trh,
kam výrobek směřuje. Například náš obchodní
partner v Turecku vyžaduje odolnější typ dózy na
instantní nápoje. U kaší proběhl menší redesign,
kde jsme spolu s mléky sjednotili obrázek kůzlete.
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Jak se jednotlivé obaly od
sebe liší a co by měly vyjadřovat?
Obal dětských produktů se má líbit jak dětem, tak rodičům.
Například pro řadu bio čajů máme králíčka, který nám v podstatě pomáhá na obale prezentovat benefity produktu nebo
přímo jeho obsah. Bez ohledu na to, jestli mluvíme o kaši, čaji
nebo jiném produktu dětské výživy, si děti stejně jako dospělí
vyberou, co jim nejvíce chutná. Z vlastní zkušenosti si ještě
dnes s úsměvem vzpomenu, jak každá z dcer měla svého
favorita mezi čaji a jaká byla reakce, když viděla krabičku
s tím správným obrázkem. Samozřejmě toto neplatí pro ty nejmenší. U kojeneckých mlék z našeho pohledu platí, že lepší
variantou je po grafické stránce čistý obal. Obrázek malého
kůzlete splňoval naši představu. U kaší jsme se chtěli vyhnout
klasickému klišé, a to misce s kaší, takže vyobrazení kůzlete
je i na tomto obale.

LEPENKOVÁ KRABIČKA SE SÁČKEM
UVNITŘ, KTERÁ JE TADY V EVROPĚ
BĚŽNÁ, JE V ASII OKRAJOVOU
ZÁLEŽITOSTÍ. V ASII JE STÁLE
PREFEROVÁNA PLECHOVKA.

Postava králíčka
pomáhá prezentovat
benefity produktu nebo
přímo jeho obsah.

INTERVIEW

Jsou nějaká další specifika
balení dětských produktů?
Navážu na předchozí otázku. Obal produktů dětské výživy
by měl působit trochu jako pohádka. Děti obal už vnímají
a je dobré s nimi komunikovat a říkat jim, co se jim připravuje.
Proč tedy během přípravy neříct krátkou pohádku o králíčkovi,
kterého bolelo bříško, a pomohl mu fenyklový čaj.

Jaké distribuční
kanály využíváte?
V České republice využíváme primárně lékárenské velkoobchody, internetový prodej a dodáváme do obchodů se
zdravou výživou. Aktuálně zvažujeme vstup do některého
z obchodních řetězců.

Proč byla pro čaje a nápoje zvolena
postavička králíčka a u značky Čiperka
rybička? Co symbolizuje kruh kolem
postavičky králíčka? Odvíjí se jeho
barevnost od příchutě, resp. druhu čaje?
Králíček i rybička vzešli z návrhu dodavatele designu. Kruh
není jen designový prvek, ale v mnoha výkladech symbolizuje
samé pozitivní věci a to, jak jej grafik zakomponoval, se povedlo. Obal je z našeho pohledu nadčasový a reakce jsou
i po letech pozitivní. Barevnost kruhu se odvíjí od chuťové varianty, resp. barvy ovoce nebo květu použité byliny.
Kdo je vlastně autorem
designu obalů pro
jednotlivé značky?
Autorem designu pro značku BABIO je Euro Agency. Obaly
pro KOZÍ KAŠE, NAŠE MLÉKO a Čiperku vytvořilo studio
ATYP. Grafik od nás většinou má volnou ruku. V zadání je
nosný motiv postavičky, kterou v různých podobách využíváme na jednotlivých baleních. Například podřimující králíček
na balení tišícího čaje na dobrou noc.
Můžete nám prozradit
dodavatele obalů?
Dodavatele vybírají kolegové z nákupu a jejich výběr ovlivňuje nejen cena, ale i kvalita jednotlivých obalů. Samozřejmě
se snažíme najít dodavatele co nejblíže, ale ne vždy se to
podaří. Obaly na čaje nám dodává TAPA Tábor, což je
opravdu kousek. Naopak obaly na instantní nápoje nám dodává Sonoco ze svých závodů v německém Hockenheimu
a francouzském Liévinu.
Jak často obaly inovujete?
Na obalech pracujeme kontinuálně. Podle toho, jak to vyžaduje trh, nebo v případě požadavku zákazníka, který má
od nás svou privátní značku. Jednotlivé trhy a požadavky zákazníků se od sebe liší. Někdo chce laminovanou krabičku,
slepotisk apod. Další zákazník požaduje maximálně přírodní
vzhled. Jak jsem již výše zmínil, volba balení je ovlivněna
i distribucí. Například po dohodě s naším partnerem v Turecku
dodáváme na tento trh instantní nápoje v odolnějším typu
dózy, jelikož u nás běžně používané dózy hůře odolávaly
zacházení v jejich distribučních skladech.

U kaší se chtěl výrobce vyhnout klasickému klišé,
a to misce s kaší – přiklonil se k vyobrazení kůzlete.

Mohl byste zmínit obecné trendy v balení
dětských výrobků a nastínit, co nás v této
kategorii čeká v blízké budoucnosti?
Obecně je vyžadována praktičnost obalu. Velkou roli hraje
i jeho recyklovatelnost. Záleží také na tom, o jaký trh se jedná.
Lepenková krabička se sáčkem uvnitř, která je tady v Evropě
běžná, je v Asii okrajovou záležitostí. V Asii je stále preferována plechovka. Tam je to ovšem dáno i podnebím. Mnohé
státy mají takovou vlhkost, že obal na papírové bázi je nemyslitelný. Ze Spojených států si přivezete plastové dózy
s dávkovačem, které jsou velice praktické. Nicméně produkce
plastu je nyní velké téma a pro spotřebitele v Evropě bude
podle mě stále preferované balení sáčků v krabičce z hladké
lepenky nebo plechovka.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 
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VÝZKUM

I při nákupu pet foodu
rozhoduje obal
MEZI VÝROBCI KRMIV PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY VLÁDNE VE VELKÉ BRITÁNII SILNÁ KONKURENCE,
JELIKOŽ ZNAČKY USILUJÍ O ZÍSKÁNÍ VĚTŠÍHO PODÍLU Z BRITSKÉHO TRHU (V PŘEPOČTU 130 MLD. KČ).
UVEDENÉ ČÍSLO PODLE PŘEDPOVĚDÍ DÁLE POROSTE, JELIKOŽ 45 % VŠECH DOMÁCNOSTÍ VE VELKÉ
BRITÁNII NYNÍ VLASTNÍ NĚJAKÉHO MAZLÍČKA. POTŘEBA VYNIKNOUT MEZI KONKURENCÍ PROTO
NEBYLA NIKDY NALÉHAVĚJŠÍ.
Nicola McNeyová, manažerka prodeje a specialistka na daný segment
Privátní značka Ellie v drogeriích TETA

P

ro podporu růstu svých zákazníků ze segmentu péče
o domácí mazlíčky provedla společnost DS Smith průzkum, jakou roli mohou v nákupním rozhodování sehrát obaly. Většina údajů pochází od analytické skupiny
YouGov Plc (dále jen YouGov). Celková velikost vzorku byla
4515 dospělých osob, z nichž 2317 vlastnilo domácí zvíře.
Dotazování probíhalo online od 21. do 25. června 2018.
Výsledky reprezentují všechny dospělé ve Velké Británii starší
18 let. A zde je resumé: Pokud chceme přimět zákazníky ke
změně značky zvířecího krmiva, je klíčem úspěchu efektivní
a dobře navržený obal. Ve skutečnosti z průzkumu vyplynulo,
že čtyři hlavní důvody, proč by britští majitelé mazlíčků vyzkoušeli odlišnou značku krmiva, než kterou obvykle nakupují, jsou
následující vlastnosti obalu:






zdůrazňuje zdravotní přínosy výrobku (31 %)
uvádí podrobné informace o složení (28 %)
ukazuje reklamní nabídku (27 %)
je trvale udržitelný a snadno se recykluje (21 %)
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Shelf ready packaging (SRP) je v místě prodeje prvním prostředkem interakce s nakupujícími. Představuje pro značky
dokonalou platformu pro sdílení jejich příběhu a klíčových informací. A to i použitím vizuálních prvků, které korespondují
se spotřebitelským obalem a zajišťují konzistentní branding
a messaging v rámci veškeré komunikace. Na upoutání pozornosti nakupujících má obal méně než dvě sekundy, proto
jasné zobrazení výše uvedených informací může spotřebitele
přimět ke změně značky.
A jaká je situace u balení pro e-commerce, kde se podle dat
od společnosti Euromonitor International z roku 2017 odehrává 8,3 % nákupů psí a kočičí potravy?
Průzkum skupiny YouGov odhalil, že pro britské majitele mazlíčků je nejdůležitějším faktorem, aby výrobek z e-shopu přišel
bezpečně a nepoškozený (28 %). Jako druhý a třetí nejdůležitější důvod byly uváděny podrobné informace o výrobku
(18 %) a konstrukce obalu přiměřená obsahu (11 %).

VÝZKUM

Rozhoduje i recyklovatelnost obalu
Když se podíváme na trvalou udržitelnost obalů (téma, které
letos silně rezonovalo v mediální a politické agendě), průzkum YouGov zjistil, že pro více než čtvrtinu (27 %) je nejdůležitější balení, které lze recyklovat. Je jasné, že pokud svou
značku prezentujete tak, že získává zdroje eticky, mělo by
se to odrážet i na vašich obalech. DS Smith spolupracuje
s mnoha předními značkami zvířecích krmiv na vytvoření obalů,
které využívají zdroje co nejlépe. Používaná surovina – vlákno –
může v současnosti v rámci cirkulárního modelu přejít z kra‑
bice do krabice během 14 dní. To znamená, že krabice
z vlnité lepenky jsou vyrobeny, použity, sebrány, recyklovány
a znovu přetvořeny v krabice za méně než dva týdny. Snahou
je vždy pro online i kamenné obchody najít nejlepší řešení
vyrobené jen z nezbytného množství materiálu, které bude
nejen chránit, ale také propagovat značky, a to trvale udržitelným způsobem.

26. – 29. 1. 2019
Frankfurt nad Mohanem

The stationery trends.

The visionary office.

Průzkum odhalil, jak je v segmentu péče o domácí zvířata
obal ve všech svých podobách – ať už na regálu nebo dodaný internetovými obchodníky – nevyužitou marketingovou
příležitostí. Synergie mezi spotřebitelskými a skupinovými
obaly umožňují značkám na přesyceném trhu zaujmout spotřebitele a vyprávět jim vlastní vzrušující příběh při současném
zajištění kvality a bezpečnosti výrobků. Efektivní balení může
podpořit prodeje tím, že sjednotí prodejní prostor, optimalizuje
dostupnost výrobku a současně pozitivně ovlivní výkonnost
distribuce a logistiky, což povede k úspoře času a nákladů
v celém dodavatelském řetězci.
Celková velikost vzorku byla 4515 dospělých osob, z nichž
2317 vlastnilo domácí zvíře. Online dotazování probíhalo
od 21. do 25. června 2018. Výsledky reprezentují všechny
dospělé ve Velké Británii starší 18 let. Údaje pocházejí od
analytické skupiny YouGov Plc.



Načerpejte inspiraci hned na
počátku nového roku – kupte
si svou vstupenku ještě dnes!
Paperworld 2019 se stane průvodcem budoucností
dynamicky se rozvíjejícího odvětví kancelářských potřeb.
Objevte svět psacích potřeb i vizionářských nápadů
pro kanceláře moderní doby v rámci té nejvýznamnější
platformy kancelářského zboží a dárků. Využijte možností
programu Business Matchmaking u příležitosti největšího
obchodního setkání v oboru a nasměrujte budoucnost
Vašeho podnikání kupředu.
paperworld.messefrankfurt.com
info@messefrankfurt.cz
Tel. +420 233 355 246
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Etikety na „trendy“
materiálech
ETIKETY JSOU ČASTO NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ OBALU A VEDLE JEJICH PRIMÁRNĚ UŽITNÉ
INFORMAČNĚ-OZNAČOVACÍ FUNKCE JSOU I ATRAKTIVNÍM REKLAMNÍM NÁSTROJEM SE
SILNÝM MARKETINGOVÝM POTENCIÁLEM. TAK, JAK SE MĚNÍ POTŘEBY TRHU, DOCHÁZÍ I K TYPOVÝM
A DESIGNOVÝM ZMĚNÁM ETIKET A S TÍM I K PROMĚNÁM POŽADAVKŮ NA JEJICH MATERIÁL.
Jana Žižková

E

tiket existuje celá řada, ale v současnosti patří k nejvý‑
raznějším typům konvenční grafické etikety (před aplikací je na ně nutné nanést lepidlo) a samolepky.
Z moderních typů si zákazník oblíbil především smrštitelné etikety (shrink sleeves) či neodstranitelné IML (z důvodu technologického zpracování tvoří jednotu s obalem, plastová etiketa
je „zalita“ do materiálově identického obalu). S rozšiřujícím
se paděláním produktů mají stále větší uplatnění i různé typy
bezpečnostních etiket.
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Velmi flexibilně na všechny tyto výzvy reaguje kolínská společnost Colognia press, která pokračuje v nastolené cestě přinášet zákazníkům nová řešení, včetně využívání dnes tolik
žádané personalizace. Zároveň používá materiály, které jsou
v souladu s trvale udržitelným rozvojem, tedy především materiály s FSC certifikací. S touto problematikou souvisí i vývoj
a testování nízkomigračních barev. Společnost ale reaguje
i na další aktuální environmentálně pozitivní poptávku po
zvyšování využití recyklovaných materiálů. V současnosti
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v Colognia press připravují testy na samolepicí materiály, které
jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů.
Ekologicko-kreativní cesta OTK
Všechny zmiňované trendy ostatně potvrzuje i jeden z našich
největších výrobců etiket – OTK Group. Společnost zaznamenává nárůst poptávky po smrštitelných etiketách z PET. Jedná
se zřejmě i o důsledek propagace environmentální problematiky, kdy PET etiketa tohoto typu je vhodnější alternativou
než PVC. Zajímavým postřehem je i zvyšující se poptávka po
hybridních potiscích na etiketách, včetně kombinace matných
a lesklých laků. U nápojů, především u piva, zákazníci upouš‑
tějí od metalických šátečků, a naopak upřednostňují papírovou krčkovou etiketu. Z hlediska používaných substrátů jde
výrobce jednoznačně cestou používání ekologicky šetrných
materiálů, které umožňují lepší recyklovatelnost obalů. Vedle
ekologického hlediska se u výroby etiket uplatňují i ekonomické aspekty. To spočívá především ve zmenšení etikety,
u které však naopak zákazník vyžaduje kvalitnější materiál,
a to i v případě nižších gramáží. Snižování plošné hmotnosti
papíru při zachování současné kvality je ostatně trendem již
několik posledních let. S ohledem na úspory přecházejí mnozí
zákazníci k bílému papíru. Prémiové značky stále upřednostňují metalizované papíry, případně metalizované laky.
Společnost vychází vstříc i nejnáročnějším zákazníkům, kteří
chtějí z důvodu exkluzivity prémiový vzhled na netradičním
podkladu. Za účelem dosažení výjimečnosti se tiskne na materiály, které imitují retro papíry či ruční papír. Příkladem těchto
trendů mohou být i etikety Hubertus, které zvítězily v celosvětové soutěži Worldstar 2018 v kategorii nápojů. Více jsme
o řešení psali na webovém portálu www.packagingherald.cz.
VÍCE O OCENĚNÝCH ETIKETÁCH
PRO PIVO HUBERTUS V ONLINE
VERZI MAGAZÍNU

V OTK se zaměřují i na progresivní typy smart etiket, u kterých
jsou vytištěné kódy na etiketách propojeny s příslušnými PC či
telefonními aplikacemi a po jejich sejmutí dochází k přesměrování na stránky, přehrání videa či je možná i některá další
forma rozšířené reality.
Ušlechtilý nápoj ve spojení
s etiketou, která přináší emoce
Mezi výrobce samolepicích etiket na víno patří například společnost ETIFLEX. Především z důvodů exkluzivního a emočního
zážitku, který má lahev vína s etiketou spotřebiteli přinášet,
vybírá společnost kvalitní papíry, často s různými strukturami,
které jsou vhodné i pro technologie zušlechtění etiket (například emboss, deboss, horká ražba, reliéfní lak). S ohledem

na požadavky vinařů, kteří preferují materiály odolné vůči vlhkosti (vinařské sklípky) či změně teploty (lednička, stůl), nakupuje společnost rovněž materiály se zvýšenou voděodolností
vyvíjené speciálně pro světový trh s víny. I když v minulosti
byly vyžadovány voděodolné etikety z plastu, v současnosti
se od nich u vína upouští. Naopak z důvodů větších emocí
upřednostňují spotřebitelé materiály, které mohou vnímat více
smysly. K oblíbeným patří Cottone (základ 100% bavlna),
který je velmi hrubý, má vysokou gramáž a na dotek je velmi
příjemný. Z hlediska designu vnímá společnost trochu odklon
od dříve dominujících černých etiket směrem k bílým.
Etikety z pohledu výrobce materiálů
Na trendy, které vnímají producenti etiket od svých zákazníků,
musí reagovat především výrobci materiálů. Mezi největší dodavatele patří společnost Avery Dennison. I tento lídr na trhu
potvrzuje, že trendem dnešní doby v etiketách je rozhodně udržitelnost. V oblasti udržitelného rozvoje má společnost jasně
definované cíle. Jejich stručné shrnutí by mohlo být definováno
jako cíle 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Responsible sourcing).
V rámci materiálové minimalizace, tedy cíle Reduce, nabízí
společnost co nejtenčí materiály (například dříve tolik žádaný
PP o tloušťce 60 µm je nyní nahrazován 50µm). Zákazníci
z řad producentů etiket stále častěji využívají PET podložky,
které jsou lépe recyklovatelné a tenčí než klasické papírové.
Důraz je kladen i na opakovatelnou použitelnost (Reuse). Zde
se zvyšuje poptávka po Multicyle – etiketách na lahve, které
vydrží více než 30 mycích cyklů.
CleanFlake zlepšuje
recyklovatelnost PET obalů
Recyklace (Recycle) je v současnosti ve světě obalů a etiket
skloňována ve všech pádech. CleanFlake je velmi zajímavým
materiálem, který zlepšuje recyklovatelnost PET obalů. Tento
materiál umožňuje zpětně recyklovat PET na čistý rPET.
Nekontaminuje tedy recyklační kolonu a výtěžnost rPET je
pak daleko větší. rPET vločky mohou být znovu zpracovány.
Společnost již standardně nabízí materiály s FSC certifikáty
(Responsible sourcing) a v nabídce jsou také varianty z méně
standardních udržitelných zdrojů, včetně bioplastů vyrobených z cukrové třtiny. Ze 100% recyklátu je vyroben MC FSC
Recycled. Díky moderní technologii výroby recyklovaného papíru má tento papír dokonce vyšší bělost než klasický MC
papír. Je plně v souladu s nejnovějšími trendy udržitelnosti
a rovněž s myšlenkou cirkulární ekonomiky tím, že pro jeho
výrobu je použito až 30 % odpadu z podložky. Společnost
posouvá i výrobu chytrých etiket. Zatímco RFID etikety byly
až do nedávna vnímány spíše jako typ bezpečnostních a informačně rozšiřujících se etiket, které chrání zboží především
před jeho zcizením, v současnosti používá Avery Dennison
RFID i v boji proti plýtvání potravinami.
29
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Spotřeba plastových
obalů na vzestupu
TÉMATU PLASTOVÝCH OBALŮ V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE JSME SE VĚNOVALI V ČLÁNKU POD
STEJNÝM TITULKEM V SRPNOVÉM VYDÁNÍ PACKAGING HERALD A NA TUTO PROBLEMATIKU NAVÁŽEME
I V NÁSLEDUJÍCÍM REDAKČNÍM TEXTU. ZAMĚŘÍME SE ZEJMÉNA NA INFORMACE Z NĚMECKA.
František Vörös, Sdružení EPS ČR

I

přes masivní protiplastovou kampaň je poptávka po plastových obalech tak velká jako nikdy, sděluje ve svém
článku Kampf gegen Einwegplastik německý Frankfurter
Allgemeinen Zeitung z 11. září 2018. Uvedené tvrzení do‑
plňuje číselně německá asociace pro plastové obaly (IK
Industrievereinigung Kunststoffverpackungen), která po zhodnocení průběžných výsledků očekává v letošním roce růst spotřeby plastů pro výrobu obalů v tonáži na 4,5 milionu tun, tj.
o 3,9 % více oproti předchozímu roku. Hodnotově bude dosaženo produkce ve výši 15,5 miliardy eur, což představuje
růst o 5,1 %. Růst spotřeby zaznamenávají všechny typy plastových obalů, jejichž podíl je v Německu 44 %.
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Na letošním dubnovém semináři k problematice ekologických aplikací plastových obalů připomněli zástupci GVM
(Gesselschaft für Verpackungs-Marketing ) a rakouské agentury
Denkstatt hlavní funkce obalů. Z hlediska ekodesignu obalů je
definují jako strukturovaný proces, který směřuje k minimalizaci
zatížení životního prostředí, vztažený na jednotku zabaleného
zboží a příslušný obal po celou dobu životního cyklu. Pomocí
tohoto nástroje je možno zvýšit podíl recyklovaných plastových
obalů o 16 %. Z hodnocených ekologických parametrů má
hlavní význam tzv. uhlíková stopa. Ta dosáhla v roce 2012
v emisích CO2 v EU 15 000 kg na obyvatele. Obaly se podílely 1,5–2,0 %. Podrobnější údaje o ekodesignu s apli‑
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kacemi plastů lze nalézt v publikaci Plastics Europeś Views
on Eco-design with Plastics within the Circular Economy na
www.plasticseurope.org.
Hmotnost plastových kelímků a lahví klesá
Podle studie GVM z roku 2015 se díky aplikacím ekodesignu
snížila hmotnost plastových lahví a kelímků o 33 %, respektive
o 14 % a tím se v EU ušetřil jeden milion tun primárních plastů.
V obdobné studii německé asociace BKV se uvádí, že přibližně jedna třetina plastových aplikací v obalech je obtížně
recyklovatelná nebo zcela nerecyklovatelná. Problém není
v plastu jako takovém, nýbrž v jeho nevhodných kombinacích
s jinými materiály nebo vzájemně nemísitelnými plasty. Jako
příklad lze uvést tuby pro zubní pasty z kombinace plastu
a kovu nebo PET lahev s etiketou z PVC. Více než polovinu obdobných aplikací lze optimalizovat právě pomocí ekodesignu.
Plastové obaly prodlužují životnost potravin
OSN uvádí, že se ve světě každoročně znehodnotí jedna třetina vyprodukovaných potravin a tím se uvolní 4,4 gigatuny
CO2. Jedná se o třetí nejvyšší množství po celkových exhalacích v USA a Číně. Plastové obaly díky bariérám, zejména
proti kyslíku, přispívají k prodloužení životnosti potravin.

OPTIMÁLNÍ OBAL SNIŽUJE
UHLÍKOVOU STOPU – VÍCE NA

například železné odpady jsou recyklovány z 92,1 %, papír
a lepenka z 88,7 %, hliník z 87,9 %.
Nejvíce plastových odpadů bylo
v Německu vytříděno z obalů
Německá agentura Conversio zmapovala ve své studii
Stoffstrombild Kunststoffe in Deutschland 2017 zveřejněné
v září tok plastů včetně odpadů a recyklátů. Bylo zpracováno
14,4 mil. tun plastů, v tom i 1,8 mil. recyklátu. Kromě toho
se 100 tis. tun recyklátu vyvezlo. Plastového odpadu bylo vykázáno 6,2 mil. tun, z toho 52 % bylo využito energeticky,
46,5 % bylo zrecyklováno a 1 % skončilo na skládkách.
Nejvíce plastových odpadů bylo vytříděno z obalů – 59,2 %.
Nejvíce recyklátu se vyrobilo z plastových odpadů ze zemědělství – 34,9 %, následovalo stavebnictví s 21,5 % a obaly
s 9,1 %. Posledně jmenovaná oblast se potýká s nízkou efektivitou třídění rozmanitých typů a kombinací plastů.
NĚMECKO JE VZOREM PRO
OSTATNÍ STÁTY – VÍCE NA

Na závěr stojí za zmínku, že například britská vláda navrhuje
od dubna 2022 zavést na plastové obaly, které nebudou obsahovat více než 30 % recyklátu, novou daň. V následujícím
vydání magazínu Packaging Herald se budeme věnovat situaci na tuzemském trhu.

10 % obyvatel zeměkoule spotřebovává dvě
třetiny plastových obalů a zbývajících 90 %
obyvatel se musí spokojit s jednou třetinou.

V Německu se
zvýšila spotřeba
plastových obalů o 74 %
Z necelých 20 milionů tun plastových obalů
v EU v roce 2016 skončilo v odpadech 16,7 mil.
tun, z toho kolem 40 % bylo vytříděno pro recyklaci, 38,8 % bylo využito energeticky a 20,3 %
bylo uloženo na skládky. Největší potenciál
k recyklacím poskytuje proud dosud realizovaný
skládkováním.

Téměř 40 % evropské spotřeby termoplastů je aplikováno
v obalech. Podle studie agentury ICIS se aplikují především
tyto typy plastů: PE – 7,7 mil. tun, PET – 4,3 mil. tun, PP –

V období 2000–2016 se v Německu zvýšila spotřeba plastových obalů o 74 %. Více než polovina z plastových odpadů z obalů byla v Německu recyklována – viz graf. Stále
je to podstatně méně než u tradičních obalových materiálů –

3,7 mil. tun, PVC – 0,8 mil. tun, kompaktní PS – 0,6 mil. tun
a pěnový PS – 0,4 mil. tun. Agentura Ceresana prognózuje
průměrný roční růst spotřeby plastů v obalových aplikacích
o 4,2 % do roku 2025.
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Oxodegradabilní
plasty dostaly od roku
2020 stopku!
EUROPARLAMENT ROZHODUJE O ROZLOŽITELNÝCH A KOMPOSTOVATELNÝCH BIOPLASTECH. NAPŘÍKLAD
OXOPLASTY VYŘADIL ZE HRY KVŮLI ÚDAJNÉMU ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MIKROPLASTY.
V PŘÍPADĚ PLASTŮ S PŘEDPONOU BIO- JE DŮLEŽITÉ SI UJASNIT ZÁKLADNÍ POJMY A FAKTORY.
Petr Balner, EKO-KOM

V

poslední době jsme všichni denně vystaveni zprávám
o cirkulární ekonomice z jedné strany, a z druhé, že
plasty zaplavují mořské pláže, oceány nebo že jsou mikroplasty obsaženy i v pitné vodě… Někteří výrobci tak v reakci
na zveřejněné informace zvažují, že nahradí plasty „šetrnějšími“ materiály. Jednou z alternativ jsou degradabilní plasty.
Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu v polovině července odhlasoval úplný zákaz tzv. oxodegradabilních plastů. Přispívají údajně ke znečištění přírody mikroplasty,
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a proto je od roku 2020 již na trhu nenajdeme. I u ostatních
variant „degradabilních plastů“ je však třeba mít dostatek
informací.
Cílem schváleného balíčku CEP je udržet hodnotu suroviny
v hospodářském cyklu tak, aby suroviny a energie vložené do
primární výroby výrobků, tedy i obalů, byly v rámci ekonomiky
opětovně využity a tím se snížila materiálová a energetická
závislost na primárních surovinách. Cílem je tedy zachovat
vyprodukovanou hodnotu v ekonomice.
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Není plast jako plast
Z celosvětové produkce plastů tvoří bioplasty méně než 1 %.
Jsou materiálem, který by mohl mít v rámci obalového průmyslu stále širší využití. O jejich roli obalového materiálu, možnosti jejich recyklace a dopadu na životní prostředí se hovoří
v rámci celé Evropy, včetně České republiky.

Biodegradabilní plasty se nesmějí
dostat mezi vytříděné konvenční plasty
Pro běžného spotřebitele je velmi obtížné se zorientovat v po‑
jmech jako bioplast / biopolymer / biodegradovatelný plast /
/ kompostovatelný plast s ohledem na správné následné nakládání s ním jako s odpadem.

Co si představit
pod pojmem bioplast?
Na jedné straně je to plast vyrobený z obnovitelných zdrojů
z cíleně produkované biomasy či zdroje na bázi odpadu –
bio-based plasty. Na druhé straně hovoříme o plastech, které
degradují za definovaných podmínek působením přírodních
faktorů – biodegradovatelné plasty. A aby to nebylo tak jednoduché, může se jednat o kombinace variant, z čeho je plast
vyroben a jak degraduje. Může být z neobnovitelných (ropa)
či obnovitelných zdrojů (bio-based) a může být vyroben tak,
aby nedegradoval, nebo naopak se působením přírodních
vlivů rozpadal – degradoval. Především biodegradabilita má
velký vliv na následné nakládání s těmito obaly či výrobky,
pokud se stanou odpadem. Bio-based plasty, mají-li vlastnosti konvenčních plastů, jsou z hlediska recyklace bezproblémové. Podle různých studií a výzkumů existuje více než
300 typů bioplastů.

Vzhledem k relativně malému podílu biodegradabilních plastů
na trhu je totiž téměř nereálné třídit tyto plasty samostatně tak,
aby to zajistilo možnost s nimi následně specificky nakládat.
Pokud se totiž biodegradovatelné plasty dostanou ve větším
množství mezi vytříděné konvenční plasty či bio-based plasty
s vlastnostmi konvenčních plastů, na dotřiďovacích linkách jsou
těžko rozpoznatelné a při recyklaci mohou způsobit velké problémy a významně snížit kvalitu druhotné suroviny.

Biodegradabilita či složení plastu z obnovitelných zdrojů nemusí automaticky znamenat, že jsou šetrnější k životnímu prostředí. Aby se biodegradabilní plast rozložil, musí mít zajištěny
definované podmínky, jako jsou teplota, vlhkost, výskyt potřebných mikroorganismů či doba působení. Pokud není daný
plast vystaven těmto definovaným podmínkám, buď se vůbec
nerozkládá, nebo je proces velmi pomalý a může trvat několik let!

BIODEGRADABILITA
ČI SLOŽENÍ PLASTU
Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
NEMUSÍ AUTOMATICKY
ZNAMENAT, ŽE JSOU ŠETRNĚJŠÍ
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.
Právě kvůli již zmíněné složité rozpoznatelnosti není ani vhod‑
né biodegradabilní plasty třídit dohromady s bioodpady.
Hrozí totiž riziko, že se tam připletou i plasty, které nejsou kompostovatelné. To by samozřejmě negativně ovlivnilo proces
kompostování a kvalitu výsledného kompostu.
PI

POTŘEBUJETE
MYČKU?

PRODEJ, SERVIS A MODERNIZACE
PRŮMYSLOVÝCH MYCÍCH ZAŘÍZENÍ
Naše myčky jsou určeny
pro mytí přepravek, surovinových
a udírenských vozíků,
bigboxů, forem a přípravků.

www.bbsystem.cz
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Shrnutí potenciálních rizik nakládání
s odpady z degradabilních plastů
Zavedení samostatného sběru odpadů z biodegradabilních
plastů lze označit jako zcela nevhodné z hlediska jejich extrémně malého výskytu a široké různorodosti vlastností nastavených pro rozpad jednotlivých výrobků z biodegradabilních
plastů.

 Budou-li biodegradabilní plasty sbírány v rámci tříděného
sběru plastů, mohou nastat velké obtíže při jejich identifikaci
na dotřiďovacích linkách a zatížení procesu recyklace.

 V případě kontaminace druhotných surovin vyrobených
z plastových odpadů biodegradabilními plasty by mohlo

bez nastavení definovaných podmínek pro rozklad daných
materiálů (teplota, vlhkost, výskyt potřebných mikroorganismů,
doba působení) je u velké většiny biodegradabilních plastů
velmi pomalá a může trvat několik let. Orientace spotřebitele,
jak nakládat s jednotlivými bioplasty, je stále mizivá a muselo by se výrazně pracovat na posílení jejich informovanosti.
Velká škála možných aplikací s vazbou na koncové zpracování (kompostárna, bioplynová stanice, recyklace atd.) by
tak vyžadovala hlubokou informovanost o tom, co je možné
kam odkládat, jak s kterým druhem plastu nakládat. Lze očekávat, že v případě zmatení spotřebitelů může dojít k omezení
třídění, než aby udělali něco špatně a znehodnotili tříděný
sběr dominantních komodit (plasty, bioodpad) nevhodnými
bioplasty.

dojít ke snížení poptávky po recyklátech a zároveň 		
výraznému snížení jejich ceny a poptávky ze strany
odběratelů. Tato skutečnost může výrazně zkomplikovat
celý vybudovaný systém recyklace v ČR i v Evropě.



Budou-li biodegradabilní plasty sbírány v rámci odděleného
sběru bioodpadů, hrozí velké riziko, že se do sběru
dostanou také bioplasty a také konvenční plasty, jež
nejsou kompostovatelné. Tato skutečnost by mohla negativně
ovlivnit proces kompostování a odbyt vyrobeného kompostu.

Možné nakládání s odpady
z biodegradabilních plastů

 Společný sběr a následné zpracování bioodpadu
a biodegradabilních výrobků vyrobených primárně 		
na bázi papíru a biodegradabilní plastové vrstvy se
ukázalo jak v procesu kompostování, tak i bioplynové
stanice jako plně funkční. Jedná se však o sběr bioodpadu
včetně biodegradabilních plastů primárně z gastroprovozů
a provozů rychlého občerstvení.

 Ponechání biodegradabilních plastů ve směsném

ABY SE BIODEGRADABILNÍ PLAST,
ROZLOŽIL, MUSÍ MÍT ZAJIŠTĚNY
DEFINOVANÉ PODMÍNKY, JAKO
JSOU TEPLOTA, VLHKOST, VÝSKYT
POTŘEBNÝCH MIKROORGANISMŮ
ČI DOBA PŮSOBENÍ.
Příležitosti pro obnovitelné zdroje
Využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu plastů může částečně snížit závislost na neobnovitelných zdrojích s možností
zpracovat tyto plasty, budou-li mít vlastnosti konvenčních
plastů, v běžných recyklačních technologiích. Biodegradabilní
plasty lze využívat ve výrobcích, které budou mít uzavřené
cykly následného nakládání s nimi tak, aby nemohly kontaminovat efektivně nastavený a dlouhodobě budovaný systém
třídění a recyklace plastů.
Velká část projektů na sběr a využití bioodpadů byla

komunálním odpadu znamená jejich směřování do zařízení

spolufinancována v rámci Operačního programu životní

pro energetické využití odpadů nebo skládky. V rámci těchto

prostředí a při neplnění nastavených kritérií by mohlo

způsobů nakládání s odpady nemají biodegradabilní plasty

dojít k vracení dotačních prostředků. Při snížení kvality

žádné potenciální riziko pro odpadové hospodářství.

sbíraných bioodpadů díky příměsím nezpracovatelných

V případě energetického využití v ZEVO je zcela využit

biodegradabilních plastů lze očekávat zvýšení ceny za

jejich vysoký energetický potenciál bez negativních vlivů

danou službu ze strany odběratelů či odmítnutí odběru takto

na vlastní proces a na životní prostředí.

vytříděných bioodpadů za účelem výroby kompostu.

Obecné dopady bioplastů
na odpadové hospodářství
Bioplasty zvýší riziko nárůstu litteringu, tj. odhazování odpadu
na veřejném prostranství a ve volné přírodě díky mylnému přesvědčení spotřebitelů, že to, co je bio, se po odhození rozloží
a zmizí. Přičemž, jak již bylo zmíněno, biologická degradace
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Na závěr připomeňme
Cílem Evropské unie je navyšovaní recyklačních kvót pro jednotlivé obalové materiály, tedy i pro plasty, a ambice stát se
recyklační společností. Tuto skutečnost je nutné brát v úvahu při
další podpoře a vývoji biodegradabilních materiálů společně
s hledáním vhodných způsobů jejich následného využití. 

EKOLOGIE

VODA Share NOVĚ V PET
LAHVI ZE 100% RECYKLÁTU
BERLÍNSKÝ START-UP SHARE JE PRVNÍM VÝROBCEM NÁPOJŮ V NĚMECKU, KTERÝ BUDE SVOU BALENOU
VODU PRODÁVAT V PET LAHVÍCH ZE 100% RECYKLÁTU. SVÝMI ZKUŠENOSTMI Z PORADENSKÉHO
PROGRAMU BOTTLES & SHAPES MU PŘI NÁVRHU A VÝVOJI LAHVE POMÁHALA SKUPINA KHS.
Přeloženo ze zahraničního zdroje

V

roce 2019 chce výrobce nápojů
Share měsíčně plnit vodu do přibližně milionu lahví vyrobených kompletně z recyklovaného PET, tudíž podle
vlastních slov ušetřit přes 200 tun plastového
odpadu ročně. Výrobek se již několik týdnů
prodává v německém řetězci supermarketů
REWE a v drogeriích dm. „Realizovat původní nápad trvalo dlouho,“ uvádí Iris
Braunová, vedoucí výrobních a sociálních
projektů ve firmě Share. „Dotáhnout technologii do finiše a získat osvědčení jsou zdlouhavé procesy, proto hodně záleží na našich
partnerech.“ Vedle dvou zmíněných maloobchodů jsou jejich dalšími partnery stáčírna
Allgäuer Alpenwasser a výrobce preforem
Plastipak, který je také největším zpracovatelem na světě. Na realizaci projektu se
také podílela firma KHS Corpoplast.

Zkušenosti z více než 4000
realizovaných návrhů lahví
„Německá společnost KHS Corpoplast
podpořila start-up několika způsoby,
včetně zpracování návrhu lahve z recyk‑
látu,“ konstatuje Marc Eysel, který je u KHS
Corpoplast zodpovědný za prodej v severní Evropě, a dodává: „Novinku jsme
zavedli velmi rychle a na vhodném návrhu
jsme pracovali společně.“ Díky svému komplexnímu poradenskému programu Bottles
& Shapes byl dodavatel systémů schopen
přispět k projektu Share zkušenostmi nabytými při navrhování více než 4000 lahví.
„KHS pro nás vyvinulo lahev velmi rychle,
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což bylo nesmírně užitečné,“ doplňuje Iris
Braunová. Podle Marca Eysela se i přes
použití 100% recyklátu nevyskytly žádné
neobvyklé překážky ani problémy, jež by
bylo třeba překonat. Výroba je ve skutečnosti jednodušší, protože díky tmavší
barvě materiálu se preformy prohřívají
snadněji než PET lahve vyráběné z nového materiálu.
Vedle poradenství při navrhování lahve
pomohlo KHS také s výrobou. Neperlivá
a perlivá voda Share je stáčena v lahvárně Allgäuer Alpenwasser v bavorském
Oberstaufenu za použití její technologie.
Lahve se vyrábějí na stroji InnoPET Blomax,
který podle Marca Eysela nepotřeboval
žádné zvláštní úpravy.
Zájem o lahve
z recyklátu stoupá
Jak zdůrazňují Iris Braunová i Marc Eysel,
po uvedení lahve z recyklátu na trh stoupá
nyní zájem i mezi dalšími výrobci nápojů.
„Kontaktuje nás teď mnoho stáčíren, které
si přejí zvýšit objem použitého recyklovaného PET,“ prohlašuje Marc Eysel. „V KHS
hraje významnou roli také ochrana život‑
ního prostředí. Přispíváme k ní inženýrskými návrhy zařízení šetřících zdroje
a rovněž vývojem trvale udržitelných PET
lahví.“ Iris Braunová doufá, že Share
bude, co se týče trvalé udržitelnosti, inspirací i pro další společnosti. „Nakonec ale
ten, kdo rozhoduje, je spotřebitel.“

Foto: KHS-Gruppe
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Slovenské pramene a žriedla spoléhají na výrobní zařízení od KHS.

Slovenský nápojový
lídr opět investoval
do nových technologií
VÝROBCE NÁPOJŮ SLOVENSKÉ PRAMENE A ŽRIEDLA MODERNIZUJE SVOU VÝROBU VYFUKOVACÍ
A STÁČECÍ JEDNOTKOU A DALŠÍM TECHNOLOGICKÝM VYBAVENÍM ZNAČKY KHS. NASAZENÍM
STROJE INNOPET BLOFILL SE VÝRAZNĚ ZVÝŠIL VÝKON LINKY. V RÁMCI TÉTO INVESTICE PROBĚHL
TAKÉ PŘECHOD NA JINÉ UZÁVĚRY.
Zpracováno ze zahraničních zdrojů

S

lovenský trh s balenými vodami je charakteristický velkým
počtem stáčíren. Proto na něm panuje tvrdá konkurence.
Lídr trhu, Slovenské pramene a žriedla, který vyváží také
do Česka a Maďarska, zvládá náročné konkurenční podmínky stálým vývojem nových výrobků. Jak vysvětluje technický
ředitel firmy Michal Harajda, důležité je hlavně včas zachytit
trendy a přizpůsobit jim výrobní sortiment: „Slovákům stále víc
záleží na jejich zdraví. Velká poptávka je teď zvlášť po přírodních vodách a nápojích s přidanými minerály a vitaminy.“
Předpokládá se také, že do roku 2022 celostátně výrazně
stoupne podíl vod prodávaných v PET lahvích. Zvlášť rychlý
růst se očekává v segmentu aromatizovaných a neperlivých
vod. Proto se slovenský nápojář rozhodl investovat do strojů
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KHS, u kterých oceňuje především jejich flexibilitu. Konkrétně
pro svůj nový závod Lúka si od tohoto dortmundského dodavatele výrobních systémů pořídil vyfukovací a stáčecí jednotku
InnoPET BloFill a míchací zařízení Innopro Paramix C.
Dlouholetá spolupráce
díky spolehlivosti strojů
Společnost Slovenské pramene a žriedla využívá technické vybavení značky KHS už od počátku 90. let. V počátcích vzájemné spolupráce tento výrobce nápojů nakupoval jen použité
stroje. „Většina těchto strojů stále funguje a jsou ekonomicky
ziskové,“ pochvaluje si Michal Harajda. Vysoká spolehlivost,
snadná obsluha a energeticky úsporný provoz nakonec vedly

TECHNOLOGIE

tento podnik s 360 zaměstnanci k rozhodnutí, že dlouholeté
partnerství s KHS rozšíří dalšími investicemi. „Za tuto důvěru
vděčíme hlavně našemu spolehlivému servisu a vysoké efekti‑
vitě našich strojů,“ vysvětluje Lubomír Neubauer, vedoucí pro‑
deje KHS pro Česko a Slovensko.
V současné době se stroje KHS používají ve čtyřech z pěti
závodů tohoto zákazníka. Před dvěma lety investoval závod
v Tornaľe do integrovaného zařízení InnoPET BloFill. Ve stejné
době firma pořídila do závodu Budiš nejdřív dva samostatné
stroje KHS pro vyfukování a stáčení. Ale integrované prove‑
dení se Slovákům osvědčilo natolik, že je použili i pro stroje
KHS v Budiši. „Přímým navázáním vyfukovacího stroje a plnič‑
ky jsme i v tomto závodu dále ušetřili prostor potřebný na do‑
pravní trasy,“ konstatuje Michal Harajda. V roce 2018 přišla
investice do dalšího stroje InnoPET BloFill.
Zefektivnění díky
nedávným nákupům
Podnětem k nejnovějším investicím byl přesun výroby do no‑
vého závodu Lúka. „K tomuto stěhování nás vedla výhodná do‑
pravní poloha,“ vysvětluje Michal Harajda. Dosavadní závod
byl v horách, kam se především v zimě spousta nákladních aut

těžko dostávala. Pro nápojáře tak nastalo rozhodování, jestli
mají přestěhovat stroje ze starého provozu nebo je nahradit
novými. „Na základě dobrých zkušeností s integrovaným vy‑
fukovacím strojem KHS jsme koupili stroj InnoPET BloFill i do
závodu Lúka,“ vysvětluje Michal Harajda. Stroj jiné značky,
kterému už bylo asi 15 let, už totiž nebyl dostatečně efektivní.
„Prodej balených vod v posledních letech nepřetržitě stoupal.
Naše předchozí linka svou výrobní kapacitou 14 000 lahví
za hodinu už nestačila,“ dodává Michal Harajda další důvod
k investici. Nasazením stroje InnoPET BloFill se výkon výrazně
zvýší: Pro balení od 0,33 do 1,5 litru až na 26 000 a pro
dvoulitrové lahve až na 22 000 lahví za hodinu. V rámci této
investice proběhl také přechod na jiné uzávěry – z dosavad‑
ního standardu PCO 1810 na nový typ PCO 1881, který je
o čtyři milimetry kratší. Tato změna přispěla ke značnému sní‑
žení spotřeby materiálu, tedy i hmotnosti lahví. U dvoulitrové
varianty firma ušetří čtyři gramy na lahev, u jedenapůllitrové
dokonce šest gramů.
NA STROJÍCH LZE STÁČET
I OCET – VÍCE NA
PI

Potřebujete zabalit nestabilní lahvičku?
Nabízíme zajímavé řešení plnění —
novou plnicí linku pro nestabilní obaly
Česká společnost D+K Drmela, s.r.o. představila
v tomto roce po pečlivém vývoji unikátní plničku,
která je určena pro malé nestabilní obaly. Čeští
inženýři sestrojili řešení, které je ve své kategorii
zcela ojedinělé.

PLNICÍ LINKA V AKCI

LINKA MÁ NÁSLEDUJÍCÍ VÝROBNÍ CYKLY:

•
•
•
•
•
•
•

automatická orientace uzávěrů do stroje
automatická orientace lahví do stroje
sanitace lahví požadovaným
sanitačním roztokem
automatické nasazení uzávěrů a uzavření
na požadovanou momentovou sílu
kontrola uzavření video kamerou
automatická eliminace špatně
uzavřených výrobků
výstup lahviček na dopravní pás

D+K Drmela, s.r.o.

www.dk-technologie.cz
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Digitální technologie
konkurují konvenčnímu
tisku a doplňují ho
SE VSTUPEM DIGITÁLNÍHO TISKU SE HODNĚ MLUVILO O ROZDĚLENÍ „SFÉRY VLIVU“ A NÁSLEDNÉ
KOEXISTENCI SE SVĚTEM KONVENČNÍCH TISKOVÝCH TECHNOLOGIÍ. NĚKTERÉ VIZE SE NAPLNILY,
NĚKTERÉ NAOPAK NE. JAKO MÝTUS SE UKÁZALO TVRZENÍ, ŽE DIGITÁLNÍ TISK JE VHODNÝ JEN PRO
KRATŠÍ SÉRIE MENŠÍCH AŽ STŘEDNÍCH FIREM. NYNÍ JE SOUČÁSTÍ PRAKTICKY VŠECH VELKÝCH
PRODUCENTŮ OBALŮ. A NEROSTE JEN NABÍDKA NOVÝCH OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ALE
I DALŠÍ VÝVOJ TECHNOLOGIÍ.
Jana Žižková

D

igitální tisk představuje stále se rozšiřující doménu tiskových řešení. S rozvojem technologie dochází zákonitě
i k rozvoji všech dalších souvisejících oblastí, a to
včetně přípravy dat a s nimi souvisejících SW aplikací. Řadu
novinek z této oblasti představil na podzim známý dodavatel inovativních systémových řešení pro poskytovatele tiskových služeb, společnost ColorGATE Digital Output Solution.
Firma nabízí jeden z nejpružnějších a nejproduktivnějších
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softwarových produktů pro špičkový digitální velkoformátový
tisk v různých systémech. Pro individuální profilování přímo prostřednictvím softwaru a cílenou správu barev je určen modul
DFE Profiler (DFEPM). Systém nabízí novou metodu vytváření
ICC profilu, který kromě obvyklé barevné charakteristiky obsahuje také řízení barev a zároveň kombinuje všechny potřebné informace pro celý kalibrační pracovní postup. Koncem
listopadu na veletrhu InPrint v Milánu představila společnost

PR PREZENTACE

EYEC PROOFILER GRAPHIC
Nejnižší, zato nejdůležitější investice
V prepressu při přípravě souboru ke schválení může
grafik někdy nevědomky nějaký prvek přidat nebo na
některý zapomenout. Takové věci se stávají. Proto práce
v této fázi obnáší spoustu rizik a vyžaduje odpovědnost.
Jedna chyba v projektu schváleném klientem může
ukončit roky existující nebo slibně se rozvíjející
spolupráci. JAK SE TOMU VYHNOUT?

I

nvesticí do systému vizuální kontroly, která doplňuje a posiluje proces kontroly v každé agentuře, kde se návrh připravuje, i v tiskárně, kde se zakázka realizuje. Porovnává
soubor od klienta s tiskovým souborem, což umožňuje odhalit
případné nesrovnalosti už na začátku zpracování. Takovým
řešením je EyeC Proofiler Graphic – zaručuje soulad výsledku
práce s očekáváním zákazníka, snižuje náklady na kontrolu
kvality a zvyšuje produktivitu výroby.
Nikdy nezamhouří oko, nikomu nevěří
Systém umožňuje rychlejší a spolehlivější prověření grafických
návrhů. Je to stroj, nikdy tedy nezamhouří oko, nemá zažité
návyky, nikomu nevěří a vždy dělá svou práci na stejné úrovni
v souladu s nastavenými parametry. „Je to nejnižší investice
a současně ta nejzávažnější. Vizuální inspekce v předtisku je
prvním krokem a zajistí tu nejdůležitější věc: ochranu tiskárny
stejně jako jejích zákazníků před chybami, které lze odhalit
už na začátku zpracování. Zákazníci, kteří schvalují projekt
obalu, důvěřují tiskárně, že je přesně takový jako předloha,
kterou odeslali,“ potvrzuje Marcin Weksler, vedoucí pobočky
EyeC pro střední a východní Evropu.
Přesnost a jistota
Inspekční software Proofiler Graphic je určen jak pro reklamní
agentury a předtisková oddělení tiskáren, tak i pro jejich koncové zákazníky. Všichni ocení nejvyšší kvalitu, absenci vad,
přesnost a jistotu. EyeC Proofiler Graphic umožňuje velmi
rychlou analýzu shody tiskových PDF souborů s projekty klienta (PDF s PDF) stejně jako v pozdější fázi PDF s montáží při

násobné produkci step & repeat, jakož i montáže s montáží
při sdružování zakázek (jiné formáty souborů: AI, BMP, JPG,
TIFF). Inspekce je okamžitá, objektivní a především opakovatelná. Klíčová je zde možnost kontroly všech prvků obalu
v jednom procesu a v jednom systému. Výsledky jsou k dispozici ihned po jejím dokončení, shrnuté do automaticky generované zprávy ve formátu PDF. Zpráva obsahuje snadno
srozumitelné „bubliny“ s informacemi o změnách zjištěných systémem, což značně usnadňuje komunikaci s klientem. Výsledky
inspekce pak není třeba dále vysvětlovat. Důležitá je také možnost snadného nastavení citlivosti systému v závislosti na potřebách a realizaci řešení určených výhradně pro polygrafický
průmysl. Rozsah inspekce umožňuje odhalit nežádoucí rozdíly na celé ploše obalu bez ohledu na to, zda se jedná o lepenkovou skládačku, leták, etiketu, fólii nebo hliníkovou fólii.
Současně se také porovnávají jednotlivé prvky: grafika, barvy,
text, jsou ověřovány 1D, 2D i QR kódy a také je přečteno
Braillovo písmo v libovolné abecedě spolu s kontrolou jeho
správného umístění na obalu. „Majitelé systému EyeC Proofiler
Graphic často zdůrazňují, že získali nejen objektivní a účinný
nástroj pro analýzu souborů a čárových kódů, ale současně
také zvýšili pohodlí pracovníků oddělení kontroly kvality,
protože jim pomáhá při práci,“ shrnuje Marcin Weksler. 
EyeC Proofiler Graphic identifikuje různé typy odchylek, díky
čemuž zabrání např. záměně verzí souborů a dává jistotu, že text
ani grafika nebyly omylem smazány, přesunuty nebo přidány.

VÍCE INFORMACÍ
O EYEC PROOFILER
GRAPHIC V ONLINE
VERZI MAGAZÍNU

www.eyecpolska.pl

TECHNOLOGIE

své komplexní portfolio řešení pro automatizaci digitálních
tiskovin a barevnou standardizaci s řešeními Workflow, RIP
a Color Management pro průmyslový tisk. Přesnosti a konzistence barev je dosaženo díky inteligentní správě velmi složitých pracovních toků. Ve spolupráci s Metis Surf 3D Scanner
společnost rovněž prezentovala kompletní systém scan-to-print
workflow.
Vedle SW aplikací nechybějí v letošním podzimu ani novinky
ze světa technologií, ani realizace nových výzev pro produ‑
centy. Na již zmiňovaném veletrhu byl mezi vystavovateli
i lídr ve výrobě tiskových hlav pro digitální stroje, společnost
Xaar. Ta zde prezentovala tiskovou hlavu Xaar 5601 určenou
svými parametry (s mimořádně vysokým rozlišením a více než
5600 trysek schopných tryskat až osm litrů tekutiny za hodinu)
pro vysokorychlostní tisk. Novinkou je unikátní technologie
High Laydown (HL), která umožňuje tisk řady strukturovaných
efektů na etikety, skládačky a další výrobky. Další novinkou
je i DropWatcher určený k vyhodnocení a optimalizaci kombinací tiskových hlav a inkoustu.

Z hlediska barev již dávno neplatí rovnice Digitální tisk =
CMYK. Naopak z hlediska potřeb trhu je digitální tisk stále
častěji využíván v režimu CMYK+, tedy klasický čtyřbarvotisk
doplněný o další přímé barvy. Tato řešení, včetně tolik žádané
bílé barvy, nabízí řada výrobců, HP, Xerox a další.
Web to pack je víc než
jen internetový obchod
Pokročilou kvalitu v podobě digitálního stroje Primefire nabízí
společnost Heidelberg. Heidelberg Primefire 106 kombinuje
to nejlepší ze světa konvenčního a digitálního tisku – flexibilitu a všestrannost digitálního tisku se spolehlivostí a přesností
ofsetu. To zákazníkům umožňuje nabízet nové obchodní modely, jako je masové přizpůsobení a krátké zakázky s řešením
pro e-commerce i personalizované obaly. Systém web to pack
mění, ale hlavně přizpůsobuje filozofii podnikání a organizaci
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pracovních postupů současnému trendu Print 4.0. Tiskárna nabízí například limitovaný výběr lepenkových obalů, přímých
barev či různé možnosti zušlechťování. Zákazník nakonfiguruje
svůj produkt online a může nahrát i vlastní obrázky, zatímco
tiskárna dostane standardní objednávku, kterou může produkovat rychle a nákladově efektivně. Významným benefitem pro
zákazníky segmentu B2C i B2B je především kvalita spojená
s rychlostí tisku a tím i dodávky k zákazníkovi.
BOUŘLIVÝM VÝVOJEM PROCHÁZÍ
I VELKOFORMÁTOVÉ FLATBED
DIGITÁLNÍ TISKÁRNY – VÍCE NA

Elektronické kódy umožňují
komunikaci výrobce s konzumentem
Skupina THIMM uvedla do provozu první digitální tiskový stroj
pro předtisk rolí (šíře až 2,8 m) T1100S již v loňském roce
v Německu. Technologie od firmy HP, která pracuje s rozlišením 1200 × 1200 dpi, se osvědčuje jak při potisku obalů
pro rychloobrátkové zboží, tak i produkci POS či
různých personalizovaných obalů. Zákazníci té‑
to společnosti mohou vedle digitálního tisku vy‑
užívat i silného tiskového zázemí především vysoce
kvalitního HD flexotisku. THIMM patří k inovátorům na trhu a svou nejnovější produkcí dokazuje, že umí pružně reagovat na změnu chování
spotřebitelských skupin heavy-online-shopper
a retail-only-shopper, které se zmenšují na úkor
tzv. hybrid-shopper, tzn. spotřebitelů, kteří se informují online a nakupují v kamenných obchodech
či naopak. U této skupiny navíc roste i poptávka
po informacích. Pro uspokojení těchto potřeb existují obalová řešení s implementovanými mikročipy
nebo elektronickými kódy přímo natištěnými na
obalu pomocí vodivých komponent, jako jsou např. částice
stříbra. Z takto natištěných kódů spotřebitel snadno zjistí informace pomocí chytrých telefonů nebo tabletů.
Současnou novinkou je prodejní displej s digitálním tiskovým
motivem, který rozšiřuje dosavadní běžné možnosti prezentace na POS. Řešení je určeno pro podporu prodeje při
uvedení nových müsli příchutí na trh, které firma Fresh Nuts
prodává pod značkou Meray. Topper a sokl displeje jsou potištěny pro lidské oko neviditelnými kódy, které lze aktivovat
mobilními aplikacemi. Spotřebitel se tak přímo v obchodě přes
svůj mobilní telefon dostane na reklamní video značky Meray,
k doporučením a informacím o dalších produktech. Tímto způsobem je umožněna interaktivní komunikace výrobce s konzumentem. Inovativní prodejní displej je díky digitálním tiskovým
motivům doplněn o další marketingový, komunikační nástroj.

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

www.gs1cz.org

IDENTIFIKACE

GS1 DataMatrix
versus GS1 QR Code
PRAXE UKAZUJE, ŽE 2D KÓDY GS1 DATAMATRIX A GS1 QR CODE JSOU ČASTO VNÍMÁNY JAKO
JEDINÝ DATOVÝ NOSIČ. ZOBECNĚLÝM, NESPRÁVNÝM NÁZVEM PRO 2D KÓDY SE STAL „QR KÓD“.
SKUTEČNÉ QR KÓDY JSOU DÍKY SVÉMU VYUŽITÍ V OBLASTI MARKETINGU PRO BĚŽNÉHO SPOTŘEBITELE
VIDITELNĚJŠÍ A PRO SVÉ CHARAKTERISTICKÉ POZIČNÍ ZNAKY SNÁZE ZAPAMATOVATELNÉ. SPRÁVNÉ
ROZLIŠENÍ, POJMENOVÁNÍ A TECHNICKÉ MOŽNOSTI OBOU DATOVÝCH NOSIČŮ JSOU V NÁSLEDUJÍCÍM
TEXTU PODROBNĚJI ROZVEDENY.
Michal Bílý, GS1 Czech Republic

2D

symboly GS1 DataMatrix a GS1 QR Code jsou
datové nosiče standardních informací s vysokou
datovou kapacitou umožňující kódování celé
škály doplňkových, mnohdy legislativně vyžadovaných, dynamických informací s využitím standardu GS1 aplikačních
identifikátorů. Plně tak vyhovují obecnému požadavku kódování vyššího množství dat.
OBA DVOUDIMENZIONÁLNÍ KÓDY
JSOU PŘESNĚ SPECIFIKOVÁNY V NORMÁCH:

 ISO/IEC 16022:2006 Information technology –
Automatic identification and data capture techniques –
Data Matrix bar code symbology specification

 ISO/IEC 18004:2006 Information technology –
Automatic identification and data capture techniques –
QR Code bar code symbology specification

Otevřené formy symbolů DataMatrix a QR Code mají (stejně
jako například otevřená symbolika Code 128) v příslušných
normách přesně vymezen subset vyhrazený pouze pro společnost GS1. Po vložení určujícího funkčního znaku 1 (FNC1)
se jedná o symboly GS1 DataMatrix a GS1 QR Code, které
jsou schopny nést strukturovaná data ve formě GS1 aplikačních identifikátorů, GS1 AI.
GS1 DataMatrix
poznáte podle typického L
GS1 DataMatrix existuje ve třiceti přesně definovaných formátech, z nichž šest je obdélníkového tvaru. Obdélníkový
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typ je v praxi využíván pouze omezeně, zejména kvůli specifickým požadavkům na tisk některých aplikací. Každý GS1
DataMatrix se vyznačuje charakteristickým jednomodulovým
„vyhledávacím znakem“ ve tvaru L, který určuje základní parametry symbolu, tj. hlavně velikost, tvar a orientaci symbolu.
Specifické jsou též „zarovnávací znaky“, vždy o šířce dvou
Modulů X, které oddělují 4, 16, nebo 36 samostatných datových oblastí podle dané velikosti symbolu, a to počínaje
velikostí 32 × 32 X.
Ve své běžné čtvercové variantě symbol GS1 DataMatrix
umožňuje kódování až 3116 numerických, případně prostorově náročnějších až 2335 alfanumerických dat.
Obdélníkové varianty jsou schopny nést pouze řádově nižší
počet dat. Nezbytná je vždy – bez rozdílu velikosti a tvaru
kódu – ochranná zóna kolem celého symbolu o minimální šíři
jednoho Modulu X.
GS1 DataMatrix umožňuje kódování strukturovaných dat
v jediné variantě – ECC 200, která představuje doposud nejvyšší vývojový stupeň tohoto symbolu. Jako jediná z existujících variant symbolu DataMatrix má ECC 200 zabudován
tzv. Reed-Solomonův algoritmus korekce chyb.
S využitím významné datové redundance, tj. opakování datových sekvencí, tento algoritmus umožňuje ve značném rozsahu dopočítávat data, která mohla být ztracena v důsledku
např. tiskových chyb, zrcadlových odrazů, poškození symbolu
či degradace povrchu materiálů apod.

IDENTIFIKACE

Expanze ze zdravotnictví
do logistiky a retailu
GS1 DataMatrix se využívá například ve zdravotnickém sektoru k identifikaci léčivých přípravků a velmi často i zdravotnických prostředků. Jeho budoucí široké uplatnění je očekáváno
i v dalších odvětvích, například v logistice a v maloobchodu.
Rychlé rozšiřování GS1 DataMatrix se v podstatě stává
trendem, jehož tempo je v mnoha sektorech závislé na možnosti nahrazení současných laserových snímačů univerzálními
kamerovými systémy a na schopnosti realizace případných
úprav stávajícího softwaru. Oproti GS1 QR Code je prostorově úspornější a kromě běžných realizačních technik (typicky
termotransferový tisk, inkjet) umožňuje i tzv. přímé značení,
DPM (Direct Part Marking). Přímé značení je časté například
v oblasti identifikace zdravotnických prostředků, elektrosoučástek či dílů v automobilovém průmyslu. Označováním přímo
do „těla“ produktu mechanickým rytím, chemickým leptem či
laserovým vypalováním je dosahováno velmi trvanlivé identifikace, odolné např. mnohonásobné sterilizaci. Identifikace
produktu ve formě DPM tak může existovat bez snížení kvality
po celou dobu jeho životnosti.

Užijte si Vánoce
bez obav

DALŠÍ PODROBNOSTI O PROBLEMATICE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

 Dvoudimenzionální kódy jsou z dnešního pohledu
již velmi perspektivními datovými nosiči zejména
z důvodu prostorové úspornosti a schopnosti kódování
velkého množství informací.

 Modul X je základním stavebním kamenem konstrukce
každého symbolu. Pro 2D kódy je definován jako šířka
strany nejmenšího čtverce, ze kterých je daný symbol

Nonstop servis
i o svátcích

vytvořen.
TREND:
Doposud převažující stav

Blízká budoucnost

Zakódovaná data: GTIN

Zakódovaná data: GTIN

		

+ doplňkové informace

Datový nosič:

Datový nosič:

čárový kód EAN-13

2D symbol GS1 DataMatrix

Naši technici jsou připraveni okamžitě řešit
případné poruchy tiskáren i během svátků.
24 hodin denně
na čísle 608 034 783

www.bprinting.eu

PR PREZENTACE

Vize, které se
uskutečňují…
Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM je nejen lídrem na českém trhu s průmyslovým značením, ale vždy
patřila i k vizionářům, kteří dokáží využít vše, co současné moderní technologie mohou světu průmyslových
tiskáren nabídnout.

F

irma díky svému širokému portfoliu dokáže nabídnout řešení prakticky pro jakoukoli průmyslovou oblast. Rozsáhlé
aplikační možnosti společnost prezentovala jak na svém
stánku, tak i na lince Packaging Live v rámci MSV v Brně. Již
60. ročník MSV patřil k velmi úspěšným nejenom pro jeho
organizátory, ale byl tak posuzován i z pohledu návštěvníků
a vystavovatelů. Jako úspěšnou hodnotila svou účast na veletrhu také společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM. Zdaleka
nejenom podle dlouhodobého zájmu zákazníků o hi-tech
technologie (společnost je výhradním distributorem tiskáren
Markem Imaje) může společnost již dnes vyhodnotit úspěšně
celý rok 2018.
Legendární řada 9000 na MSV nechyběla
Především CIJ tiskárny 9450C se díky velkému množství instalací na nejrůznější typy aplikací staly již pojmem a podle
zájmu o tyto tiskárny lze soudit, že se jedná o technologii
s aureolou legendy na našem trhu. Tisková hlava se kromě
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vysoké přesnosti a kontrastu vyznačuje i vyšší produktivitou
(rychlost potisku až o 20 % vyšší). Pro tiskárnu je nabízen široký
výběr inkoustů s vysokým stupněm adheze, kontrastu i barev.
Případné tiskové ztráty eliminuje konstrukce přesného provedení právě ve spojení s těmito novými typy inkoustů. V porovnání se srovnatelnými typy inkoustů používaných u některých
konkurenčních technologií jsou schopny prakticky předcházet
případnému problému zanášení stroje pigmentací.
Tato tiskárna však není jedinou ve své kategorii, ale jen jedním
typem v řadě 9000. Nejen u této, ale prakticky u všech tiskáren zmíněné řady uživatel ocení i další benefity, především
intuitivní uživatelské rozhraní, minimální údržbu, kvalitu potisku
relativně vysokého rozlišení (tiskárny pracují v rozlišení 71,
115 nebo 178 dpi) či bezproblémový servis. Sofistikované
technologie disponují i patentovaným systémem proplachování trysky zajišťujícím bezproblémové starty. Ovládání rychlosti trysky pak garantuje vysokou kvalitu tisku.

PR PREZENTACE

Primát na trhu v potisku
savých i nesavých materiálů
Na MSV, ať již v rámci stánku společnosti či jako součást
linky Packaging Live, nechyběla tiskárna Limitag V5 CMYK
UV LED (vyrábí společnost Limitronic, kterou společnost od letošního roku zastupuje na českém trhu). Tiskárna, která získala
v březnu letošního roku ocenění Zlatý Embax, vzbuzovala od
počátku velký zájem veřejnosti. Jedná se totiž o jedinou tiskárnu ve své kategorii, která nabízí možnost CMYK potisku jak
na savý, tak i na nesavý povrch. Oproti jiným průmyslovým
tiskárnám má i mnohem širší možnosti využití. Vedle klasického značení kódy, piktogramy a dalšími alfanumerickými či
grafickými znaky, je tiskárna schopna čtyřbarvotiskem tisknout
i plnohodnotnou grafiku. V případě menších nákladů šetří technologie svým uživatelům náklady na dopředu potištěné obaly,
protože operátor je schopen tyto obaly během chvilky v odpovídající kvalitě a množství tisknout sám. Vzhledem k digitální
povaze tisku lze Limitag s úspěchem využít i k vytváření va‑
riabilního tisku či k personalizaci textových a grafických dat.
Limitag V5 CMYK umí tisknout na téměř všechny typy materiálů
s rychlostí do 30 m/min. Poradí si s papírem, lepenkou, s la‑
minovanými povrchy i plastovými výrobky. Především u sku‑
pinového balení je na této technologii vidět posun směrem
k produkčním digitálním technologiím. Standardy, jako je kvalita,
spolehlivost a výkon technologie,
disponuje bez ohledu na materiál
či prostředí, ve kterém pracuje.
Konstrukce zajišťující dlouhodo‑
bou životnost byla navržena tak,
aby poskytovala požadované
technické parametry i v tom nejnáročnějším výrobním prostředí. Jako u všech
ostatních tiskáren i u Limitronicu je součástí
poskytovaných služeb pravidelná údržba a po‑
radenství, a to včetně vzdálené podpory pro
okamžitý servis a přímou komunikaci s tiskárnou.
Chytrá řešení ve spojení s cloud
computing, IoT či pokročilou robotizací
Samotná jednoúčelová, byť sebevýkonnější technologie
v době Industry 4.0 již nestačí. Smart řešení ve spojení
s cloudem umožňuje online monitoring stavu tiskáren, servisních charakteristik a dalších nadefinovaných parametrů, to vše
v reálném čase. Konfigurace systému cloudového typu ve spojení s internetem umožňuje okamžitý online výstup v reálném
čase na libovolné mobilní zařízení či počítač v podobě SMS
nebo e-mailové zprávy. Díky propojení jednotlivých zařízení
prostřednictvím internetu bez účasti člověka lze o technologiích
z portfolia ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM bez nadsázky hovořit
jako o „internetu věcí“, jehož principem je sběr dat z různých

senzorů a čidel a sdílení těchto dat prostřednictvím internetu
za účelem dalšího zpracování a vyhodnocování. Ostatně
logem IoT jsou příslušné technologie i označovány. Zároveň
je možné technologie začlenit i do plně automatizovaných či
robotizovaných linek, jak ostatně mohli návštěvníci veletrhu
vidět i na lince Packaging Live. V rámci tohoto projektu bylo
zřízeno hned několik robotických pracovišť. Čtyřosá ruka robota podávala k hlavám samolepicí etiketu (ale systém může
obecně pracovat s tvarově i materiálově různými objekty),
následoval tisk a aplikace. Příslušná tisková informace může
být z PC načítána i na základě skenování čárového kódu
z výrobku, se kterým je virtuálně spárována.
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM patřil vždy také k hlavním ino‑
vátorům na poli průmyslového značení. Pro stávající i nové
klienty společnost připravuje řadu novinek i pro rok 2019.

www.ondrasek.cz
limitronic.ondrasek.cz
www.markem-imaje.com
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Kombinace on-line
obchodu a lékárny
je evropským unikátem
OD ŘÍJNA SI MOHOU ZÁKAZNÍCI ONLINE PRODEJCE POTRAVIN ROHLIK.CZ KROMĚ BĚŽNÉHO
NÁKUPU NECHAT DOVÉZT DOMŮ TAKÉ NĚKTEROU Z VÍCE NEŽ 1100 POLOŽEK VOLNĚ PRODEJNÝCH
LÉKŮ. UMOŽNÍ JIM TO SPOLEČNÝ PROJEKT S LÉKÁRENSKÝM ŘETĚZCEM BENU.
Adriana Weberová

R

ohlik.cz je prvním on-line supermarketem, který rozváží
volně prodejné léky pro e-shopovou lékárnu v České republice. Do dvou hodin od objednání na internetu jsou
kurýři zákazníkovi schopni přivézt například přípravky proti
chřipce nakoupené v e-shopu Rohlik.cz/lekarna a současně
i ovoce zakoupené v supermarketu.
Stačí, když si zákazník léky objedná prostřednictvím e-shopu
lékárny na internetové stránce Rohlik.cz/lekarna a nechá si
je dovézt společně se svým nákupem. Vše mu dorazí už do
120 minut od objednání s přesností na 15 minut, což zatím
nikdo jiný neumí. „Tato kombinace služeb supermarketu a lé‑
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kárny je evropským unikátem,“ potvrzuje Tomáš Čupr, zakladatel společnosti Rohlik.cz, která nabízí kromě potravin také
drogerii a potřeby pro domácnost. Největší síla Rohlik.cz je
podle vedoucího skladů a kurýrů Rohlik.cz Ladislava Bárty
v tom, že kromě rychlého a kvalitního nachystání velkého
množství objednávek dokáže nákup také velmi rychle a spolehlivě rozvézt.
Léky, které musí mít svoji vlastní péči a režim, nebylo možné
začlenit do automatizovaného skladu e-shopu. „Specifikem logistiky léků je, že je nemáme uloženy v našem hlavním skladu,
ale přímo v lékárně společnosti BENU, která sídlí vedle na‑
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šeho hlavního skladu. Naši kurýři tak musí přejít k lékárně, kde
hotové zásilky přebírají od lékárníků každý den od rána do
večera, a to včetně víkendů,“ upřesňuje službu pro lékárenský
řetězec BENU Ladislav Bárta.
V rámci spolupráce proto BENU otevřelo novou lékárnu, která
je cíleně situována právě vedle největšího skladu Rohlik.cz
v pražské Liboci. Veškeré zboží se zde skladuje podle příslušných právních předpisů, při zachování teplotního řetězce
a dalších předepsaných podmínek kladených na zásilkový
výdej léčiv. „Objednávku vyskladní farmaceutický asistent a odborně ji zabalí přímo
v lékárně. Teprve potom zásilku přebírají v uzavřených a označených papírových taškách již zmínění kurýři z Rohlik.cz. Sortiment lékárny BENU
se tak nijak nemíchá s dalším nákupem. Při distribuci je potřeba dodržovat předepsané podmínky, jako například teplotu,“ upřesňuje Michal
Macourek, e-commerce manager BENU Česká
republika, a dodává: „Nákup v lékárně není
podmíněn nákupem na Rohlik.cz. To znamená,
že nová lékárna je otevřená i pro veřejnost. V rámci spolupráce s Rohlik.cz v této lékárně probíhá již zmíněné vychystání
a balení léků. Zároveň musíme splňovat podmínky zásilkové‑
ho výdeje léčiv a dalšího zboží,“ doplňuje Michal Macourek.
Od října tak mají zákazníci možnost nalézt v lékárenském
e-shopu zhruba 1100 nejprodávanějších položek lékáren
BENU a sortiment se bude nadále rozšiřovat. Jde zejména
o léky na akutní potíže, jako jsou nachlazení, rýma, chřipka,
bolest krku či alergie, které potřebují pacienti řešit ihned. „Jsme
rádi, že našim zákazníkům můžeme nabídnout komfortní doručení volně prodejných léků a dalších produktů rovnou ke
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dveřím a poskytnout jim úlevu od zdravotních potíží v tak
krátkém čase,“ uzavírá Sebastian Ring, generální ředitel společnosti BENU Česká republika.

Rohlik.cz je internetový supermarket, který
doveze potraviny, drogerii i domácí potřeby
kamkoliv po Praze, Brně, Olomouci, Plzni,
Hradci Králové, Pardubicích, Jablonci
a Liberci v den objednání.

Jaký lékárenský sortiment
najdou zákazníci na Rohlik.cz?
 volně dostupné léky (nachlazení, chřipka, bolest,
alergie, trávicí a střevní potíže)
 doplňky stravy (vitaminy a minerály, hubnutí a dieta,
klouby, vlasy, nehty, únava)
 dermokosmetiku (problematická pleť, hydratace
a vrásky, opalování)
 zdravotnické pomůcky (náplasti, obvazy, teploměry,
těhotenské testy)
 léčivé čaje (močové cesty, dýchací cesty, zažívání
a trávení, uklidnění a spánek)
PI

RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE.
JASNÁ
PROSTOROVÁ
ÚSPORA

PŘEPRAVKY
EURO – SKLÁDACÍ
■ Perfektně stohovatelná

■ Distribuce-logistika

■ Prumyslové provedení

VŽDY PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL
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TECHNOLOGIE
CASE
STUDY

Farmacie: 100 % KVALITA
I VČASNOST DODÁVEK
FARMACEUTICKÝ TRH JE CHARAKTERIZOVÁN PROMĚNLIVOSTÍ ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ A VELMI
SILNÝM KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍM, ZEJMÉNA VE STŘEDNÍ EVROPĚ, KDE JSOU PŘÍTOMNI VŠICHNI
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKTÉŘI – JAK VÝROBCI, TAK DISTRIBUTOŘI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ URČENÝCH PRO LÉKÁRNY,
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ A NEMOCNICE. ZMĚNA FARMACEUTICKÉHO PRÁVA A EVROPSKÝCH
SMĚRNIC OTEVŘELA TENTO TRH PROVOZOVATELŮM LOGISTICKÝCH SLUŽEB. NAPŘÍKLAD SPOLEČNOST
FM LOGISTIC SE ROZHODLA NA NĚJ VSTOUPIT JIŽ V ROCE 2003.
Adriana Weberová

P

rvním projektem na poli farmacie ve střední Evropě byla
pro společnost FM Logistic smlouva s firmou GSK. Tato
společnost s britskými kořeny je gigantem ve výzkumu
a výrobě vakcín, léčiv a jiných zdravotnických prostředků.
V té době plánovala v Polsku vytvořit síť přímé distribuce pro
vakcíny v chlazeném režimu (teplotní rozsah pro skladování
a přepravu výrobků je od dvou do osmi stupňů Celsia). Pro FM
Logistic, globálního provozovatele logistických služeb, nebylo
složité implementovat aktivitu, co se týče rozsahu sítě, ale jednalo se o výzvu z pohledu jakostních požadavků zákazníka.
Projekt byl úspěšně implementován a aktivita dodnes běží.
Jedná se dokonce o referenční projekt pro celou skupinu FM.
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Výzvy vyplývající ze specifického
charakteru farmaceutických výrobků
Specifikem farmaceutických produktů jsou na jedné straně
právní předpisy týkající se jejich výroby (pokyny GMP: Good
Manufacturing Practice; Správná výrobní praxe), dopravy
a skladování (pokyny GDP: Good Distribution Practice;
Správná distribuční praxe). Ty podléhají častým změnám,
které provozovatel logistických služeb musí průběžně zohledňovat ve svých postupech, stejně tak musí odpovídajícím způsobem připravovat pracovníky a poskytovat jim odpovídající
systém školení. Na druhou stranu je důležitá vysoká kvalita
a prakticky 100% včasnost dodávek! „Plně si uvědomujeme,

CASE STUDY

že pracujeme s výrobkem, který posíláme například do lékáren nebo nemocnic a na kterém může záviset zdraví a často
i lidský život,“ uvádí Paweł Janicki, business development director CE pro značku FM Health v Błonii u Varšavy.

LOGISTICKÁ PLATFORMA FM HEALTH
V BŁONII U VARŠAVY – VÍCE NA

Distribuce léčiv je služba pečlivě sledovaná státními úřady
zodpovědnými za tento trh. Pro splnění všech požadavků byl
zaveden systém norem jakosti: ISO 9001 a ISO 14001,
jakož i postupy v souladu s GDP a GMP. Sklad v Błonii má
separátní zóny pro skladování, sběrku a distribuci. Je rovněž
zohledněno, že zboží na příjmu a expedici musí být nejen systémově, ale i fyzicky odděleno. Kromě toho zde existuje kontrolní zóna a zóna pro speciální léky. Jedná se o kontrolované
zóny pro citlivé výrobky. Jak už bylo zmíněno, některé léky
musí být skladovány a přepravovány při nízkých teplotách,
od dvou do osmi stupňů.
Platforma v Polsku slouží i českým klientům
Pro účely farmaceutického trhu vybudovala společnost samostatnou flotilu s více než 330 vozidly různých velikostí, vybavených mimo jiné dvěma přepravními komorami, které umožňují
současnou přepravu produktů vyžadujících různé teploty: od
dvou do osmi a od 15 do 25 °C. „Vyvinuli jsme koncept distribučních center, která slouží současně více farmaceutickým
zákazníkům. Příkladem je platforma v Błonii u Varšavy, která
je s rozlohou více než 39 tisíc m2 jedním z největších zařízení
tohoto druhu ve střední Evropě. Díky tomuto konceptu mají naši
klienti přímý přístup k mnoha různým příjemcům: distributorům,

nemocnicím, lékárnám a laboratořím, aniž by ztratili optimalizaci, kterou doposud zaručovali jen velkodistributoři,“ vysvětluje Guilhem Vicaire, provozní ředitel FM Logistic pro střední
Evropu, a dodává: „Řešení umožňuje našim farmaceutickým
klientům přístup k zákazníkům v celém regionu střední Evropy:
v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.
A to znamená výrazné snížení logistických a administrativních
nákladů stejně jako snížení úrovně zásob.“
Nejvyšší kvalita služeb díky technologiím
a správně navrženým procesům
Procesy nastavené podle specifických potřeb farmaceutického
trhu jsou pod neustálou kontrolou a procházejí kontinuálním
vývojem. V kombinaci se zaváděním nových technologií to
umožňuje zajistit maximální úroveň služeb a včasnost dodávek, která je v tomto segmentu nezbytná. Zaměstnanci
platformy v Błonii dobře znají situace, kdy od zákazníků přicházejí urgentní objednávky, které se musí dostat ke konečnému příjemci ve stejný den, protože na nich závisí zdraví
a často i život příjemce. Realizace takových objednávek vyžaduje od provozovatele logistických služeb plnou profesionalitu a flexibilitu, což vedlo k zavedení řady inovativních řešení
a technologií. Příkladem je použití vozíků pro kompletaci objednávek se zabudovanou kontrolou hmotnosti. Díky nim je
možné současně připravovat objednávky pro tři různé nemocnice. Taková mechanizovaná linka vychystávání objednávek
stejně jako vhodná optimalizace přepravních tras umožní dodržovat včasnost, ale také snížit náklady na dopravu.

FM HEALTH ZAJIŠŤUJE LOGISTIKU
PRO 22 ZÁKAZNÍKŮ – VÍCE NA
PI

Využíváme svých znalostí a zkušeností k vymýšlení
obalových řešení dneška vyhovujících požadavkům zítřka.
Síla je v biodegradabilitě, obnovitelnosti a recyklovatelnosti.

Zjistěte více na smurﬁtkappa.cz

MYSLETE NA BUDOUCNOST
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Stará myslivecká
OSLAVILA 500. VÝROČÍ
NOVÝM DESIGNEM
POKUD SE ŘEKNE STARÁ MYSLIVECKÁ, KAŽDÝ
Z NÁS SI VYBAVÍ DOBŘE ZNÁMÝ ČESKÝ NÁPOJ.
NĚKTERÉ STARŠÍ ROČNÍKY SI DOKONCE PŘEDSTAVÍ
I JEJÍ STAROU GRAFICKOU PODOBU. MÁM NA
MYSLI TVAR LAHVE A GRAFIKU ETIKETY. I TENTO
TYPICKY ČESKÝ DESTILÁT VŠAK PROŠEL BĚHEM LET
NEMALÝMI ZMĚNAMI. V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH
SE ZAMĚŘÍME NA NOVÝ DESIGN OBALU, O KTERÝ
SE POSTARALA SPOLEČNOST S&K LABEL A O-I.
Adriana Weberová

S

tará myslivecká patří do základního portfolia Palírny
u Zeleného stromu (dříve Granette a Starorežná), která
právě tento rok oslavila neuvěřitelných 500 let výroby
a prodeje českých alkoholických nápojů. K letošním kulatinám
si výrobce destilátů nadělil luxusnější verzi produktu na žitném
základě. Nová žitná pálenka Stará myslivecká RESERVE zraje
v dubových sudech čtyři roky a je velmi podobná whisky.

ÚKOLEM BYLO UPOZORNIT,
ŽE STARÁ MYSLIVECKÁ
PATŘÍ DO KATEGORIE WHISEK,
A ZDŮRAZNIT ŽITO JAKO
ZÁKLADNÍ SUROVINU PRO
VÝROBU TÉTO PÁLENKY.
Vývoj designu etikety a lahve Staré myslivecké vždy reflektoval
požadavky trhu, což názorně dokazuje i nový vzhled lahve.
„Poslední vizuální změna ale byla velmi razantní. Zaměřili
jsme se na hledání odpovědí na otázky, jak lidé vnímají vi‑
zuální rozdíl mezi produkty v různých cenových a kvalitativních
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Exkluzivní charakter
lihoviny podtrhuje
kromě barvy nové
lahve s embossovanými
prvky i zpracování
a zušlechtění etikety.
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hladinách od stejné značky, jak konzument vnímá kategorii
produktu, kam si spotřebitel má zařadit tento nápoj a kde se
podle něj vyrábí,“ vysvětluje na úvod manažer značky Stará
myslivecká Boris Rajdl.
Stará myslivecká patří do TOP 10 nejprodávanějších
značek lihovin na českém trhu. V loňském roce se stala vůbec
nejrychleji rostoucí lihovinou v maloobchodním sektoru,
když její prodeje meziročně vzrostly o více než 50 %.

Cílem posledního remodelingu zmíněné značky proto bylo vizuálně odlišit kvalitu jednotlivých produktů od stejné značky,
eliminovat její chybné zařazení do bylinných likérů, posílit
vnímání, že Stará myslivecká patří do kategorie whisek,
zdůraznit žito jako základní surovinu pro výrobu produktů
a v neposlední řadě budovat asociace jako českost, tradice,
mužské pití a whisky. Na návrhu nové etikety se podílel externí zahraniční grafik. O nátisk, vizualizace a tisk etiket se
postarala společnost S&K LABEL, se kterou palírna úzce spolupracuje již deset let.

již špička ledovce a jsme za to rádi,“ zdůrazňuje Ladislav
Koutňák, výkonný ředitel společnosti S&K LABEL. „Důkazem
je správně doladěná nová grafika Staré myslivecké, ať už klasické nebo řady RESERVE,“ hodnotí finální vzhled nové etikety
Boris Rajdl. A jenom pro doplnění: při tisku byl použit rustikální
papír, který nebyl jakkoli následně přetisknut. Výsledkem je vyniknutí jeho struktury a jemnosti. Celkem jsou použity pouze
dvě barvy. Plasticitu a noblesnost dodává dvoudílné etiketě
zlatá horká ražba a 3D sítotiskový efekt.

CÍLEM BYLO VIZUÁLNĚ
ODLIŠIT PRODUKTY
V RŮZNÝCH CENOVÝCH
A KVALITATIVNÍCH HLADINÁCH.

Palírna U Zeleného stromu slaví letošní kulatiny
luxusnější verzí Staré myslivecké na žitném základě.

Pro výrobu maket je
ideální digitální technologie
Před rozhodnutím o finálním designu obalu hraje významnou
roli vizualizace jednotlivých grafických návrhů. Ideálním řešením pro jejich realizaci je využití digitální technologie, která
umožňuje online vytisknout například celou řadu etiket v různých barevných mutacích. Ty je možné využít pro další marketingové aktivity nebo spotřebitelské testy, které pomohou
odhalit, jak spotřebitelé vnímají změnu „vizáže“ a do jaké míry
je v souladu s původním zadáním. Makety etiket pro Starou
mysliveckou před jejich uvedením na trh vytiskla společnost
S&K LABEL, která může pro tyto účely využít již čtyři digitální
stroje HP Indigo.
Stará myslivecká se stáčí na nové výrobní lince. Za
normálního provozu jsou za jednu směnu v palírně schopni

Stará myslivecká ORIGINAL

Předchůdce
Staré myslivecké RESERVE

naplnit téměř osmdesát tisíc lahví.

HD flexo jako řešení pro velké série
Jakmile je etiketa schválena po grafické stránce, následuje
ostrý tisk. I v této oblasti výrobce etiket S&K LABEL pravidelně investuje do obměny strojového parku. Posledním přírůstkem byla nedávná investice do flexotiskového stroje značky
Nilpeter. „Poslední stroj je prostě ferrari v oblasti flexotisku.
Můžeme si dovolit nabídnout zákazníkovi na etiketě deset
barev, tři sítotiskové jednotky, dvě ražbové jednotky a embossing. Takto široká paleta možného zušlechtění etiket je

Jak již bylo zmíněno v úvodu, kromě etiket došlo i ke změně
strukturálního designu skleněné lahve, která je výsledkem spolupráce se sklárnou O-I. Pro řadu RESERVE bylo vyvinuto řešení
z čirého skla, které nahradilo tradiční zelenou lahev. Exkluzivní
charakter lihoviny podtrhuje kromě barvy lahve i použitý embossing. „Starou mysliveckou RESERVE chceme více vizuálně
odlišit od tradiční Staré myslivecké Original, která bude i nadále v charakteristické zelené lahvi. Věříme, že v lahvi z čirého
skla lépe vynikne zlatavá barva dosažená čtyřletým zráním
v dubových sudech,“ uvádí Boris Rajdl.
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Nízká nezaměstnanost
nahrává pick-by-voice
POHLED NA FUNGOVÁNÍ SKLADU SE POSTUPNĚ PROMĚŇUJE, COŽ JE OVLIVNĚNO ŘADOU
FAKTORŮ, JAKO JE RŮST EKONOMIKY, VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI, PŘÍCHOD NOVÝCH GENERACÍ
„TECH-FRIENDLY“ PRACOVNÍKŮ NEBO DOSTUPNOST TECHNOLOGIÍ A JEJICH VÝVOJ. PRO NOVÉ
SKLADNÍKY MŮŽE BÝT ATRAKTIVNÍ NAPŘÍKLAD VYCHYSTÁVÁNÍ HLASEM.
Adriana Weberová

S

klad je vnímán jako jedno z důležitých míst, kde výrobce i distributor získávají konkurenční výhodu, pomáhá jim držet dobré jméno firmy a je stěžejní pro jejich
podnikání. Na druhou stranu z toho plyne, že jsou na sklad
kladeny vysoké nároky z mnoha pohledů. Je nutné, aby dynamicky reagoval na změny ve výrobě, podporoval flexibilitu
z hlediska skladování různého sortimentu a je také vyžadováno, aby se dokázal přizpůsobit změnám skladovacích strategií a umožňoval podporu různým distribučním kanálům.
Jedním z důležitých vnějších vlivů a tlaků na modernizaci skladu
je extrémně nízká nezaměstnanost. A právě moderní skladový
systém využívající aktuální technologie může být jedním z motivačních faktorů, proč nastoupit na pozici pracovníka skladu
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právě k dané firmě. Například v oblasti mobilních technologií
se ve skladech používá kromě terminálů se snímačem čárového kódu i technologie, jako je například vychystávání pomocí hlasu, tzv. pick-by-voice. „Nutno říci, že tato technologie
nemusí být zcela vhodná do úplně každého skladu, ale tam,
kde vhodná je, výrazně snižuje chybovost a zvyšuje produktivitu práce. Navíc poskytuje komfortní ovládání i pro agenturní
pracovníky, kteří nehovoří česky,“ upozorňuje Luboš Doležal,
vedoucí obchodního oddělení společnosti KODYS.
Zjednodušeně si můžeme představit fungování hlasového řešení ve skladu jako práci dvojic skladníků. Jeden pracovník
manipuluje se zbožím a druhý mu k tomu dává povely a po‑

CASE STUDY

kyny. Kontroluje ho, zdali je na správné lokaci či bere správné
zboží, a přitom mu umožňuje mít neustále volné ruce a volné
oči pro práci. Druhého pracovníka ovšem nahrazuje hlasový
systém, který generuje hlasové instrukce a rozpoznává hlasové
povely obsluhy. Ve chvíli, kdy pracovník není vyrušován displejem mobilního terminálu, přirozeně dělá méně chyb a ne‑
zdržuje se odkládáním tohoto zařízení.

HLASOVÝ TERMINÁL LZE VYBAVIT
SNÍMAČEM ČÁROVÉHO KÓDU – VÍCE NA

Vychystávání pomocí hlasu využívá například poskytovatel logistických služeb pro klienty z farmaceutického, biotechnologického a zdravotnického průmyslu, společnost Movianto
Česká republika.
Původně byl sklad v Moviantu řízen prostřednictvím skladového systému bez automatické identifikace na základě tištěných dokumentů. S vytištěnými podklady prováděli skladoví
operátoři na lokacích potřebné úkony a následně pak ve skladovém systému ručně aktualizovali údaje.

Cílem projektu byla minimalizace chyb při skladových procesech, snížení počtu reklamací a zvýšení kvality služeb.
Zavedením systému automatické identifikace byla pověřena
společnost KODYS.
Po analýze skladových procesů byla společnosti Movianto
doporučena implementace hlasového řešení AID konzole na
technologii Vocollect. Dodané řešení se skládalo z mobilních
terminálů Zebra WT4xxx se snímačem na prst, náhlavních sad
Vocollect a mobilních tiskáren čárového kódu Zebra. Kromě
hlasového vychystávání je nová aplikace určena pro příjem
a inventuru. „Přínosy zavedení systému automatické identifikace
jsme viděli na první pohled. Systém AID řídí jednotlivé kroky
každého procesu a neumožní opomenutí žádného z nich.
Systém vyžaduje po pracovnících identifikaci jednotlivých dílčích úkonů a zabraňuje jakékoli neočekávané změně procesu.
Riziko chyby se tím snížilo na minimum,“ zmiňuje Stanislav
Večeřa, operation manager společnosti Movianto. Počet reklamací poklesl ve srovnání s předchozím stavem na třetinu.

O DALŠÍCH BENEFITECH NOVÉHO
ŘEŠENÍ V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
PI

Děkujeme za spolupráci v letošním roce
a přejeme vám hezké Vánoce a šťastný rok 2019!

PR PREZENTACE

Zleva: Peter Lechner, Maria Costantino, Andrzej Wasielak

Koenig & Bauer
Flexotecnica:
NOVÉ JMÉNO,
NOVÉ VEDENÍ, NOVÉ VÝZVY
Ve společnosti KOENIG & BAUER FLEXOTECNICA došlo v poslední době k výrazným změnám. Její otěže převzal
Peter Lechner, který v pozici generálního ředitele nahradil Christopha Muellera. Společnost také změnila název, což
bylo důsledkem rebrandingu celé skupiny.

S

novým vedením společnosti, která již působí pod
značkou Koenig & Bauer Flexotecnica, se mohli jako
jedni z prvních setkat polští zákazníci a obchodní partneři. V září tohoto roku navštívili Peter Lechner, nový výkonný
ředitel, a Maria Costantino, ředitelka prodeje a marketingu,
polskou pobočku Koenig & Bauer (CEE) a během několika dní
i velkou část jejích zákazníků z oblasti flexotisku.
Flexotisková divize
Koenig & Bauer stále roste
Flexotecnica, italský výrobce velkoformátových kotoučových
flexotiskových a zušlechťovacích strojů (pro lakování a laminování), se stala součástí společnosti Koenig & Bauer v roce
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2013. Společnost změnila název na KBA-Flexotecnica a její
řešení se postupně začala objevovat v nabídce místních poboček společnosti Koenig & Bauer. Stejný byl případ v regionu CEE. V roce 2016 byl prodej a servis strojů této značky
svěřen společnosti KBA CEE, v současné době působí pod
modernizovaným názvem Koenig & Bauer (CEE). Společnost
pak začala výrazně posilovat své struktury pro zákazníky
z obalového průmyslu a pro výrobce etiket používající tuto
tiskovou technologii.
Budování silného zázemí
Peter Lechner zdůrazňuje, že v nadcházejících měsících se činnost jeho i celého týmu Koenig & Bauer Flexotecnica zaměří

PR PREZENTACE

na další rozšíření a posílení obchodních a servisních struktur:
„Jsme ve velmi důležité fázi našeho vývoje. Systematicky reali‑
zujeme nárůst výnosů z prodeje – v loňském roce činil 30 %.
Máme zaplněnou výrobu objednávkami a flexotisková řešení
mají stále větší podíl na obratu celé skupiny Koenig & Bauer,
kdysi téměř 100% žijící z prodeje ofsetových strojů.“

jedním operátorem. „Všechny tyto aspekty jsme vzali v úvahu,
když jsme vytvářeli v našem portfoliu nové a vylepšovali již
existující stroje a zařízení,“ uzavírá Peter Lechner.
O SPOLEČNOSTI KOENIG & BAUER FLEXOTECNICA
Společnost Koenig & Bauer Flexotecnica, která má více

V současné době se výroba Koenig & Bauer Flexotecnica
odehrává ve dvou lokalitách: Tavazzanu v severní Itálii a ve
Würzburgu v Německu. V italské továrně, která zaměstnává
přibližně 130 lidí, jsou vyráběny všechny modely strojů,
včetně nejrozsáhlejších konfigurací. „Stojí za zmínku, že tato
zvláštní technologická fúze přináší synergii,“ říká Peter Lechner
a dodává: „Německo a Itálie jsou dva největší evropské trhy
výroby a zpracování obalů. Máme velkou skupinu věrných
uživatelů strojů Koenig & Bauer Flexotecnica. Díky geografické poloze jsme schopni efektivně sloužit klientům ze všech
evropských oblastí. Skutečnost, že jedeme správným směrem,
je demonstrována nejen růstem tržeb, ale také pozitivním vnímáním změn ve společnosti.“ Maria Costantino doplňuje:
„V průběhu letošního veletrhu Print4All v Miláně, kde jsme byli
společně se sesterskými společnostmi KBA-Italia a KBA-Iberica
Die Cutters, jsme od našich stávajících i potenciálních klientů
slyšeli mnoho dobrého. Realizovali jsme nejen předpokládané
prodeje, ale i mnoho zajímavých obchodních rozhovorů,
z nichž některé již přetavujeme v prodej strojů.“
Nové modely strojů – již letos
V posledních několika měsících firma Koenig & Bauer
Flexotecnica realizovala řadu vylepšení vyráběných strojů,
která berou v úvahu nejen možnost tisku různými technikami
(flexotisk, hlubotisk), ale také další zpracování a povrchovou
úpravu substrátů. (Oznámení bylo již na veletrhu drupa 2016,
kde byl předveden model Neo XD LR, který umožňuje tisk
různých substrátů pomocí vodou ředitelnými, rozpouštědlovými, ale i UV LED a ElectronBeam barvami.) Jak oznámil
Peter Lechner, objeví se brzy v nabídce Koenig & Bauer
Flexotecnica zcela nový stroj: „Kromě dalšího rozvoje technologií a inženýrství projdou naše řešení sjednocením vzhledu –
nabídneme jednotný design a barvy. Podobná úprava se
uskutečnila v případě ofsetových strojů Koenig & Bauer a setkala se s velmi pozitivním přijetím na trhu. Dodal, že firma
tím vyjde vstříc uspokojení měnících se potřeb a očekávání
trhu: „Jsme svědky zvýšené poptávky po nízko- a středněnákladových strojích o šířce 820 mm jako doplňku k tzv. široké
dráze. Zákazníci očekávají specializovaná řešení pro krátké
série umožňující rychlé přestavení a zároveň ekologičtější,
přizpůsobené přísnějším požadavkům, např. ve vztahu k balení potravin. Z toho důvodu roste zájem o výrobu s použitím
barev na bázi vody, který pozorují i naši technologičtí partneři. Záleží také na ergonomii práce a možnosti obsluhy stroje

než 100 zaměstnanců, vyvíjí a vyrábí moderní flexotiskové
kotoučové stroje s centrálním tlakovým válcem a další jednotky
pro tisk, zušlechťování a konečnou úpravu fólií, papíru
a lepenky. Pro potřeby prodeje a servisu využívá Koenig
& Bauer Flexotecnica celosvětovou prodejní a servisní síť
skupiny Koenig & Bauer. To zajišťuje potřebnou přítomnost na
trhu a vynikající zákaznický servis v místě. Sídlo společnosti
v Tavazzanu poblíž Milána má plochu 25 000 m². Zaměstnanci
mají dlouholeté zkušenosti, hluboké znalosti a všechny klíčové
kompetence potřebné pro moderní konstrukci tiskařských strojů.

Firma díky know-how a zkušenostem
rozvíjí a podporuje následující technologie:

 flexotiskové rotačky s tiskovými jednotkami uspořádanými
kolem centrálního válce pro potisk plastových fólií, papíru,
lepenky, hliníkových nebo vícevrstvých laminovaných
materiálů

 lakovací a laminovací stroje pro flexotisk, hlubotisk nebo
bezrozpouštědlové technologie pro aplikaci speciálních
vrstev za studena nebo tavných lepidel

 aplikace pro vodní, rozpouštědlové nebo UV barvy a laky;
aplikace pro digitální tisk a sušení EB

 hybridní aplikace s různými procesy tisku, lakování
a nanášení speciálních vrstev v jednom kroku pro
maximální efektivitu

Oblasti použití jsou především pro balení potravin, léčiv, čisticí
prostředky, kosmetické a toaletní potřeby, tašky a sáčky, etikety, průmyslové tašky, ochranné fólie pro speciální produkty,
obaly na mléko a jiné tekutiny stejně jako pro kartonáž ve
všech oblastech. Rotačky Koenig & Bauer Flexotecnica mohou
být vybaveny 1–12 tiskovými jednotkami. Možná šířka tisku je
mezi 600 a 2500 mm s proměnlivou délkou tisku. Maximální
rychlost tisku je 1000 m/min. Výrobky jsou přizpůsobeny individuálním potřebám zákazníků. Spojují vysoké technické standardy s optimálními řešeními, pokud jde o úspory energie,
produktivitu, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
Další informace na www.koenig-bauer.com

REPORTÁŽ

INOVACE přinášejí ceny
i vlastní patenty
Rodinná firma SERVISBAL OBALY z Dobrušky, která se z nuly vypracovala na roční obrat 350 milionů korun,
letos oslavila 25. VÝROČÍ své existence. Podnik se při výrobě a kompletaci obalů z vlnité lepenky zaměřuje
na inovační přístupy, což potvrzuje množství licencí na vlastní patenty. Kromě toho je držitelem několika ocenění
WorldStar Packaging Award a dalších obalových cen. Areálem nás provedl zakladatel, majitel a ředitel
Ladislav Horčička.
Adriana Weberová

V

závodu v Dobrušce se z přířezů vlnité lepenky vyrábějí výsekovou formou různé tvary obalových materiálů,
které jsou zákazníkům dodávány v této podobě nebo
také ve slepené či složené formě. V produktovém portfoliu jsou
obaly, které nabízejí rychlé, efektivní či snadné zabalení, ale
také funkční řešení, která umožňují zabalit několik druhů výrobků do jednoho obalu. 

Zkušebna obalů
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V areálu závodu nechybí zkušebna obalů, která je
vybavena klimatickou komorou a droptesterem, kterým
lze nasimulovat a přesně vyhodnotit, zda balení vydrží
pády, které reálně hrozí během přepravy.

REPORTÁŽ

K potisku obalů je využíván čtyřbarevný flexotiskový stroj značky
PLANET-260, jehož součástí je tisk, slotter a rotační výsek.

SERVISBAL OBALY V ČÍSLECH

 Investice za posledních pět let činily
130 milionů korun







2200 konstrukčních řešení za rok

SERVISBAL OBALY disponuje dvěma výsekovými stroji.
Horkou novinkou je automatický výsekový stroj ETERNA
s maximální mechanickou rychlostí 6000 kusů za hodinu.

20 000 zpracovaných objednávek za rok
6500 výrobních zakázek za rok
V areálu je k dispozici 10 000 m2 skladové plochy
Ročně se z Dobrušky vyexpeduje 21 000 zásilek

PŘÍKLADY OBALOVÝCH ŘEŠENÍ
A SLUŽEB NA VIDEU

V závodu probíhá výroba a manuální či automatizovaná
kompletace fixačních mřížek, které se používají při
skupinovém balení. Díky nim se produkty snadno oddělí,
předejde se tak jejich poškození o sebe navzájem.

K nejpovedenějším obalům patří zásilková krabice,
tzv. SPEEDBOX, který několikanásobně zrychlí proces
balení. Obal lze složit za několik sekund, vybaven je
dvěma lepicími páskami, které umožní zaslání zboží
zákazníkovi a zároveň jeho zpětné zaslání v případě
reklamace.
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Živá ukázka stroje Evo XD v Miláně
Společnost KOENIG & BAUER FLEXOTECNICA měla poprvé od zakoupení společností KOENIG & BAUER
v prosinci 2013 otevřenou expozici pro zákazníky ve svém výrobním závodě v Tavazzanu poblíž Milána.
Ve dvou dnech zhlédlo přibližně 300 návštěvníků živou ukázku stroje FLEXO CI EVO XD a získalo množství
informací o tisku s barvami na bázi vody.
Ivana Kohoutová

N

a akci přicestovali zájemci z více než 20 zemí, jen
z Itálie se přihlásilo 50 firem. Celkem dorazilo do výrobního závodu v Tavazzanu u Milána za dva dny
více než 300 návštěvníků.

Živá ukázka stroje Evo XD se stala ústředním bodem programu. Na transparentní PET fólii (12 mikronů) bylo předvedeno nastavení a tisk v rozšířeném barevném prostoru (sedm
barev plus krycí běloba). V druhém průchodu byla fólie opatřena matným lakem s dokonalým soutiskem. Mnozí
hosté se podrobněji podívali na části potištěné fólie
a byli ohromeni.
Na open house do
výrobního závodu
Koenig & Bauer
Flexotecnica
v Tavazzanu
u Milána přijelo
více než 300
návštěvníků.
V obchodním roce 2017 vytvořilo přibližně
5600 vysoce kvalifikovaných spolupracovníků

Claus Bolza-Schünemann, předseda správní rady Koenig & Bauer,
a Peter Lechner, jednatel společnosti Koenig & Bauer Flexotecnica,
přivítali hosty.

„Naše výrobní kapacity jsou naplněné. V posledních
letech jsme zdvojnásobili světový podíl na trhu a tiskový
trh s flexibilními obaly stále roste. Díky open house jsme
dokázali přesvědčit mnoho zákazníků, aby investovali
znovu nebo poprvé do našich strojů,“ informoval Peter
Lechner, který je téměř půl roku ředitelem společnosti
Koenig & Bauer Flexotecnica.
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Koenig & Bauer roční obrat ve výši 1,2 miliardy eur.

Poté byla účastníkům na konkrétním příkladu předvedena „rozšířená podpora“ pomocí technologie AR DataGlass. Datové
brýle nabízí Koenig & Bauer k pronájmu v rámci nově vyvinutých servisních smluv Service select & more vytvořených na
míru. Následně prezentovaly partnerské firmy Sun Chemical,
Pamarco, Trelleborg a dlouholetý partner BST eltromat svá portfolia produktů se zaměřením na tisk ekologickými barvami na
bázi vody. Sante Conselvan, prezident oborového sdružení
FTA Europe, představil trh s tiskem obalů v Evropě a aktivity
svého sdružení. 

Srdečně Vás zveme na další ročník

4.

ročník

25. dubna 2019
Zámek Mikulov

Čtvrtý ročník odborné konference
o trendech v oblasti automatizace,
značení a manipulace s výrobky.

Registrace a více informací na
www.denautomatizace.cz

Pořadatelé

Hlavní partneři

Partner

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

SMURFIT KAPPA
rozdával ve Vídni ceny
Společnost SMURFIT KAPPA uspořádala 8. listopadu ve Vídni v Melia Hotelu Vienna druhý ročník konference
SMURFIT KAPPA CENTRAL EUROPE INNOVATION DAY 2018. Vyvrcholením akce vedené v přátelském
neformálním duchu bylo vyhlášení interní obalové soutěže INNOVATION & SUSTAINABILITY AWARDS.
O vítězích rozhodovali sami účastníci konference.
Adriana Weberová

S

MURFIT KAPPA CENTRAL EUROPE INNOVATION DAY
je určen pro zákazníky z České republiky, Slovenska,
Maďarska, Rakouska a Švýcarska. Letos byli pozváni
i zástupci vybraných odborných médií, mezi kterými nechyběl
magazín Packaging Herald.

Součástí programu bylo rovněž zvolení vítězů soutěže
Innovation & Sustainability Awards, o nichž pomocí hlaso‑
vání rozhodovali sami účastníci konference. Do interní soutě‑
že, jejíž prezentace probíhala na videích, bylo ve dvou
kategoriích nominováno 15 obalů. Kromě inovace a udržitelnosti rozhodoval také způsob a zpracování videoshotů. 
NASAJTE ATMOSFÉRU AKCE
PROSTŘEDNICTVÍM VIDEA

Nick Sohnemann
Nick Sohnemann, zakladatel a CEO společnosti
FUTURE CAND, se ve svém příspěvku věnoval retailu
a e-commerce. Účastníkům představil nové obchodní modely,
například virtuální nakupování a sdílené využívání služeb
v osobní dopravě. Konferenční program uzavřel Arco Berkenbosch,
viceprezident Innovation & Development společnosti Smurfit
Kappa, který prezentoval návod, jak získat zákazníka. Ve své
přednášce se věnoval udržitelnosti a zmínil: „Více než 80 procent
nakupujících preferuje papírové obaly před plastovými.“

Carl Naughton
Konferenční program zahájil Georg-Dieter Fischer, CEO
Corrugated Central Europe společnosti Smurfit Kappa. Ve svém
příspěvku připomenul například důležitou roli udržitelnosti
v obalovém průmyslu. Psycholog, lingvista a spisovatel Carl
Naughton se zaměřil na důležitost kreativního myšlení. Dále
zdůraznil, že dříve, než člověk na něco odpoví, měl by se
především aktivně ptát.
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Foto: OLO – Stress free multipack

Foto: INTW - Intelligent Edge-Protector

V kategorii Sustainability triumfoval obal Intelligent
Edge-protector (AT) od Michaela Paara, innovation
managera společnosti Smurfit Kappa.

Ve foyer hotelu byly pro účastníky konference
připraveny expertní koutky. V centru pozornosti
byla obalová řešení z oblasti e-commerce, průmyslu
a retailu přinášející zákazníkům nižší náklady,
vyšší prodeje a v neposlední řadě eliminaci rizik.
K vidění byl například bar prezentující možnosti
využití obalů bag-in-box spojený s ochutnávkou vín.

Vítězem v kategorii Innovation se stal „bezstresový“
multipack piv Zubr, Litovel, Holba, Steiger a Primátor,
jehož autorem je vedoucí konstrukce Smurfit Kappa
Olomouc Ondřej Havlík. Hodnotící ocenili především
jeho snadné otevírání milovníky pivního moku.

O BENEFITECH STRESS-FREE
MULTIPACKU NA VIDEU

Po slavnostní večeři, během které probíhalo vyhlášení vítězů,
následovalo neformální setkání ve Sky Baru v hotelu Melia,
který se nachází v 57. patře a nabízí nezapomenutelný výhled
na metropoli Vídeň.
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Balení bojové techniky na vlastní oči
Společnost TART uspořádala 26. října v Čapím hnízdě v Olbramovicích odbornou konferenci s názvem
INOVUJTE – OPTIMALIZUJTE – AUTOMATIZUJTE BALENÍ. Vyvrcholením akce, kterou si nenechalo ujít
téměř 60 odborníků z obalové branže, byla praktická ukázka balení vojenského transportéru.
Adriana Weberová

N

abitý konferenční program zahájil a účastníky přivítal generální ředitel společnosti TART Michal Hort,
na kterého navázal za organizátora akce Petr Nový.
Ten upozornil na průmyslovou výrobu, která se neustále vyvíjí
a zrychluje, s čímž souvisí rozvoj automatizace a tlak na vyšší produktivitu práce.
Uvedené trendy zasáhly i oblast balení
a logistiky. „Z těchto důvodů jsme na konferenci pozvali odborníky z obou oblastí,
aby nám pomohli nahlédnout do blízké
budoucnosti a poodhalit, co lze očekávat
a na co se musíme připravit.“ Role moderátora se zhostil Radim Ušel, technical divisions director společnosti TART.
Dopolední blok přednášek otevřel Petr
Nový. Tématem byly přínosy průmyslového využití inhibitorů koroze a jejich spojitost s antikorozní ochranou. „Obecně
lze říci, že inhibitor je jakákoliv látka,
která v minimálním množství maximálně
zpomaluje korozní děj.“

O uplatnění VCI ochrany v armádě
hovořil Tomáš Binar z Katedry logistiky Fakulty vojenského leadershipu
Univerzity obrany v Brně. Právě pro
armádu byly inhibitory koroze původ‑
ně určeny. V současné době slouží
k ukládání vojenské bojové techniky ve
venkovních prostorech, a to od krátkodobého ukládání až po dobu pěti let.
Kromě důsledné ochrany kovových dílů
vojenské techniky před vlivem klimatických podmínek přináší řešení i značné
finanční úspory.

O inhibitorech v praxi hovořil Karel Čefelin.

Na konkrétní přínosy průmyslového využití inhibitorů koroze
v praxi se zaměřil další zástupce společnosti TART Karel
Čefelin. Připomněl existenci 400 inhibitorů koroze VpCI od
společnosti CORTEC, které se používají při průmyslové výrobě.
Dodávány jsou ve formě fólií, hadic, pytlů, sáčků a archů.
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„Při jejich použití se neprovádí klasická konzervace olejem,
a odpadá tedy následná dekonzervace. Kromě toho nabízí
dlouhodobou ochranu před korozí, jednoduše se aplikují
a jsou v porovnání s balením do PE pytle ekonomicky výhodné,“ vyjmenoval několik výhod Karel
Čefelin. Teoretickou část doplnil praktickou ukázkou účinnosti inhibitorů.

Na inovativní trendy v zámořském balení se soustředil Radim
Ušel. „Více než 90 % přeprav je uskutečněno v kontejnerech,“
připomenul. Ve svém příspěvku porovnal uložení zboží v bedně
a ochranu zboží pomocí fólie Cortec VpCI 126 MilCorr, která
může sloužit jako přímá náhrada právě přepravních beden.

„Výhodami tohoto obalového řešení ideálního pro nadrozměrné výrobky jsou například rychlá aplikace a nízké náklady.
Ty jsou oproti bednám v průměru nižší o 40 %.“

O OUTSOURCINGU LOGISTIKY
VE 21. STOLETÍ V ONLINE VERZI
MAGAZÍNU

JAK ZABALIT TANK?
PROZRADÍME VE VIDEU

Environmentální přístup v obalovém řešení zazněl z úst Milana
Potáčka ze společnosti TART. Připomenul, že v roce 2015 tvořily v EU plastový odpad z 59 % plastové obaly.

Jak zabalit tatru, ve svém příspěvku odtajnil David
Sivčák ze společnosti TATRA Trucks, která se zaměřuje
na výrobu speciálních vozidel použitelných i v nejtěžších podmínkách. Při exportním balení komponentů
nákladního vozidla jsou využívány senzory monitorující náklony a otřesy, inhibitory koroze s hliníkovou
fólií a prostředky sloužící k separaci zboží v bednách.
K balení podvozků a motorového prostoru se používají smrštitelné fólie. Výrobce nepodceňuje ani marketingovou funkci obalu, na kterém nechybí logo TATRA
Trucks.
O možnostech automatizace balicích procesů hovořil zahraniční zástupce Marco Bastianini z firmy
MF Tecno. Italská společnost využívá ke skladování výtahové
vertikální systémy, softwarový interface s MF ERP systémem
a automatický systém upozorňující na minimální skladové zásoby. Výsledkem je permanentní dostupnost uskladněných náhradních dílů.

Po převážně teoretické části
následovala praktická ukázka
balení tatry do transportní
fólie. Stejná ochranná fólie se
využívá i pro balení další
bojové techniky.

Omezení plastového odpadu je v rukou výrobců i spotřebitelů. Zlepšit aktuální situaci pomůže třídění a recyklace, ale
také legislativa. Pozadu nezůstávají ani výrobci obalů. Právě
společnost TART se zabývá vývojem odlehčených obalových
materiálů. Například v roce 2018 byly vyvinuty tři nové ekologické řady bublinkové
fólie, které mohou přinést úsporu 1300 tun
PET za rok.

STŘÍPKY Z KONFERENCE
A DVOUČLENNÝ BALICÍ TÝM
V AKCI NA VIDEU

Odpolední blok přednášek zahájil Jiří Vítek ze společnosti
TMT, která je dodavatelem dopravníků a dopravníkových systémů. Průmyslovou robotizaci v praxi prezentoval prostřednictvím několika realizovaných projektů. Jednomu z nich
realizovanému v Choceňské mlékárně jsme se více věnovali
v srpnovém vydání magazínu Packaging Herald.

Po závěrečném shrnutí konference následovalo losování minitomboly a komentovaná prohlídka areálu Čapí hnízdo.
Celodenní program ukončil raut.
Mediálním partnerem konference v Olbramovicích byl rovněž
magazín Packaging Herald. 
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FLEXOTISK OD A DO Z
Mezinárodní konference, kterou každoročně organizuje FLEXOTISKOVÁ ASOCIACE CFTA, se konala v polovině
listopadu opět v moravských Bořeticích. V rozsáhlém celodenním programu nechyběly novinky nejen z oblasti
flexotisku, ale některé prezentace měly i velký přesah do oblasti tisku digitálního.
Jana Žižková

I

když témat bylo opravdu hodně, na konferenci rezonovala
především tři – problematika barevníku u flexotisku (především v podobě nových řešení stíracích raklí a aniloxových
válců, včetně jejich čištění), pokročilá automatizace v tisku
a další růst digitálního tisku v potisku obalů a etiket. Vývoj
aniloxu od standardních a ještě stále využívaných řešení až
k novinkám, které se na trhu objevily teprve nedávno, shrnul ve
své přednášce Michael Franz ze společnosti Sandon Global.

Žhavou novinkou především pro super kvalitní HD flexotisk je
tříosý systém iPro, který zhotovuje jamky v natočení 75º, čímž
je možné zvýšit i lineaturu povrchu válce. Díky tomuto natočení
dochází k lepšímu přenosu barvy a zároveň po dokončení
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tisku díky eliminaci případného ucpávání krajů jamek barvou
i k zefektivnění vymývání válce.
Nové typy návleků (sleeve), adaptérů a další související problematiky představil zástupce společnosti Flint Group Patrick
Luedecke. Všechny tyto nové koncepty vycházejí především
z požadavků šesti hlavních výzev (cena/náklady, produktivita, kvalita, ochrana zdraví, bezpečnost a velikost zakázky,
flexibilita spojená s efektivní přestavbou zakázky), které v současnosti moderní flexotisk
řeší. Především zmíněné výzvy vedly k vývoji
nových typů kompresibilních návleků rotec.
Nový typ povrchu kompresibilní vrstvy o tvrdosti
40–70 shore je velmi odolný vůči vibracím.
Systém díky celkově lepší stabilitě umožňuje
vyšší produkční rychlost tiskového stroje. Na
eliminaci nežádoucích vlivů především vibrač‑
ního charakteru se společnost soustředila i při
vývoji vysoce odolného adaptéru rotec CFX
Bridge. Jako poslední novinka bylo představeno
environmentální technologické řešení rotec Eco
Bridge. Řešení, které si společnost nechala patentovat, přináší velmi vysokou úsporu především ve spotřebě vzduchu (až 90 %).
Konvenční i hybridní řešení
U příležitosti výročí 10 let od uvedení technologie Kodak
Flexcel NX na trh prezentoval na konferenci Alexandr Kobranov

ze společnosti AMOS CZ systém pro přípravu nejkvalitnějších
tiskových forem pro flexotisk, jeho vývoj, postavení na trhu,
ale i poslední novinky a perspektivy uplatnění. Úspěšná řada
je nově doplněna o řešení FLEXCEL NX Ultra Solution, které
umožňuje přenést dosud dosahovanou vynikající kvalitu tisku,
pro kterou jsou tiskové formy FLEXCEL NX dobře známé, do
nového prostředí ekologicky šetrné výroby tiskové formy bez
rozpouštědel, se zpracováváním ve vodní lázni.
Desky FLEXCEL NX Ultra využívají osvědčenou strukturu
plochých bodů společnosti Kodak a jsou plně kompatibilní
s technologií Kodak NX Advantage a patentovanou zdokonalenou definicí okrajů pro bezprecedentní úroveň kontroly
přenosu barvy při tisku, které přinášejí vynikající kvalitu a efektivitu výroby. Desky jsou zatím dostupné jen ve dvou typech,
v tloušťkách 1,14 a 1,70 mm, a jsou ideální pro použití ve
výrobě etiket, lepenek i flexibilních obalů. Velkou novinkou
bude i KODAK FLEXCEL NX Ultra 35, která dokáže zpracovávat flexotiskové formy o rozměrech do 889 × 1219,2 mm.
Poprvé bude dodáván na americkém trhu již v prvním čtvrtletí
příštího roku.

O NOVÝCH MATERIÁLECH
A POKROČILÉ AUTOMATIZACI
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Nové výzvy pro digitální tisk
I když se v souvislosti s rozvojem digitálního tisku hovoří především o personalizaci, Pavel Franko ze společnosti DataLine
Technology se soustředil na nové výzvy, na které jsou stroje HP
již dnes díky neustálému vývoji připraveny. Technologické novinky byly prezentovány společně s novinkami z oblasti barev,
ať se jednalo o různé typy tolik žádané barvy bílé pro různé
aplikační možnosti či barev se zvýšenou odolností vůči poškození. Z důvodů efektové dekorace jsou požadovány nově
v digitálním tisku i barvy metalické, fluorescenční či neviditelné
barvy, které jsou čitelné jen pod světly určité vlnové délky.

NA KONFERENCI REZONOVALA
PŘEDEVŠÍM TŘI TÉMATA –
PROBLEMATIKA BAREVNÍKU
U FLEXOTISKU, POKROČILÁ
AUTOMATIZACE V TISKU A DALŠÍ
RŮST DIGITÁLNÍHO TISKU
V POTISKU OBALŮ A ETIKET.
EB barvy jsou vhodné
pro potisk potravinářských obalů
Marcus Pflügl z 3P Services představil vedle nové generace
zařízení na vymývání rastrovaných válců OptiClean Anilox
i nový typ inkjetového stroje Gaia (UTECO), který k tisku vy‑
užívá EB barvy. Na rozdíl od hojně užívaných UV barev, které
se sice vyznačují excelentní kvalitou, ale doprovází je i mírný
zápach, EB barvy toto negativum díky svému unikátnímu složení a následnému vytvrzování pomocí EB (electron beam)
paprsku nemají. Tento typ barev je proto i vhodný pro potisk
potravinářských obalů. Podle přednášejícího vychází cenově
EB tisk v porovnání s UV barvami dokonce o něco příznivěji.
Radim Krutiš ze společnosti enginne představil možnosti hyb‑
ridních technologií, tedy přesněji kombinaci využití konvenčních a digitálních technologií na příkladu strojů Digital
Series HD od společnosti Mark Andy.

V přednášce nechyběly ani konkrétní ukázky využití tisku,
včetně kombinací s dalšími moderními technologiemi, které
například umožňují přesun dat do rozšířené reality. Zajímavou
a stále žádanější oblastí jsou i digitální metody ochrany (vkládání digitálních vodoznaků, tisk guilloche linek či ověřování
pravosti obalu online za součinnosti digitálního tisku a příslušné aplikace pro smart zařízení v podobě telefonu, tabletu
či PC). 
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Xerox Iridesse –
více než digitální tisk
Velmi úspěšná evropská premiéra technologie XEROX IRIDESSE proběhla letos v květnu na veletrhu
REKLAMA POLYGRAF OBALY. Technologie, která vzbudila zasloužený zájem u odborníků i veřejnosti, od té
doby zahájila své vítězné tažení světem polygrafie i obalů. Od letošního podzimu nově navíc i s dalšími benefity
v podobě prodlouženého formátu či širokého využití nově zakomponované bílé barvy.

X

erox Iridesse Production Press přináší zákazníkům mnohé
benefity, které obvykle u některých standardních digitálních strojů chybějí. Šestibarevný tiskový stroj, který
kombinuje čtyřbarevný tisk s až dvěma speciálními tonery
v jednom tiskovém průchodu, kombinuje nejvyšší stupeň auto‑
matizace tiskového procesu s unikátními metalickými tiskovými efekty. Ohromnou výhodou nové technologie je, že
v porovnání se stávající nabídkou na trhu (u které, pokud klient
potřebuje tisknout zdobné dekorativní prvky, je zapotřebí využití i několika různých zařízení) Xerox Iridesse CMYK barvy
spolu s metalickou zlatou, stříbrnou či čirým tonerem natiskne
v jednom průchodu. Metalické tonery mohou být používány
samostatně či mohou sloužit jako vrstvy pod nebo nad CMYK,
čímž vzniknou unikátní iridescentní odstíny. Pro účely vytvoření
speciální textury či rozměru se pak může dodat i vrstva průhledného toneru.
68 www.packagingherald.cz

Za 80 let se proměnil Xerox i požadavky trhu
Xerox je společnost s dlouhou tradicí, která vždy dokázala reagovat na potřeby trhu, a nejinak tomu je u vývoje této unikátní
produkční tiskové technologie digitálního charakteru. Zakázky
se v tiskárnách zkracují a dodavateli jsou vyvíjeny mnohé tlaky
(na cenu, flexibilitu, snižování nákladů). S těmito trendy digitální tisk koresponduje velice dobře, a co více, přináší svým
uživatelům i řadu dalších benefitů. Díky snadné přípravě dat,
tisku či rychlé změně zakázky dokáže digitální tisk „bojovat“
i s nedostatkem pracovních sil. Nová verze technologie Xerox
Iridesse společně s automatizovaným workflow FreeFlow Core
dokáže automatizovat výrobní procesy a značně tak zvýšit
produktivitu celého tisku.
A díky novým typům tiskových aplikací, především v podobě
nových typů vizuálních efektů metalického charakteru, rozšiřuje
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pro tiskárnu i nabídku nových obchodních příležitostí. Iridesse
je vhodný nejenom k polygrafické produkci, ale lze na něm rea‑
lizovat i řadu skládačkových obalů, především ty s přidanou
hodnotou. Ať už se jedná o obaly dárkové, promoční či personalizované, všechny jako by již svým prémiovým vzhledem
posouvaly vnímání obalu (a s ním samozřejmě spojeného produktu) do kvalitativně vyšší úrovně. Iridesse se rovněž díky
mimořádné úrovni integrované automatizace a inteligenci
řadí ve své kategorii k nejproduktivnějším digitálním tiskovým
strojům na trhu. Dokáže tisknout na materiály značně rozdílných plošných hmotností (52–400 g/m2) a ve formátu A4
tiskne rychlostí až 120 archů/min. bez ohledu na gramáž.
Požadavky trhu? CMYK+
Doba, kdy digitální stroje CMYK byly vrcholem hi-tech, je
zřejmě už bohužel za námi. Dnešní zákazník chce digitálem
buď doplnit a rozšířit své technologické tiskové možnosti, nebo
si ho dokonce kupuje jako hlavní produkční zařízení. Ať už
je důvod jakýkoli, chce především oslovit širší cílovou skupinu
spotřebitelů. A aby ji mohl oslovit, je potřeba mít stroj s benefity, kterým je schopen pokrýt co nejširší tiskovou produkci.
Tomuto požadavku šestibarevný Iridesse naprosto odpovídá.
A od letošního podzimu nabízí dokonce ještě širší produkční
možnosti. Žhavou novinkou je bílá barva. Čtyři tiskové agregáty jsou standardně osazeny barvami C, M, Y a K, dva další
lze použít pro tisk zlaté, stříbrné, nejnověji i bílé a čirého toneru v mnoha konfiguracích. Bílý pigment se vyznačuje i extrémně vysokou denzitou. S bílou barvou lze podle potřeby
realizovat i jednu nebo dvě vrstvy na jeden průchod. Různé
kombinace umožňují na různých substrátech i speciální tiskové
efekty (FLX), mezi které mohou patřit např. obrazy v kombinaci
bílé a metalických vrstev, bílé a metalické vrstvy či vytváření
iridescentních tónů.

u potištěných archů velmi dobrá zpracovatelnost, a to včetně
vytváření linek ohybu (bigování) či dvojstranného ořezu.
Nejnovější verze Irridesse nemá navíc jen bílou barvu a prodloužený formát, ale i rozšířené automatické funkce. Pomocí
těchto funkcí není problém nastavit předozadní soutisk či seřídit homogenitu tiskové barvy. Aby byla denzita všude naprosto stejná, dochází na stroji k jejímu proměřování nejenom
napříč, ale v celé ploše. Standardem je i ACQS, tedy linearizace a kalibrace z tiskového serveru Efi. Noční můrou operátora jsou zaseknuté papíry v celé produkční délce stroje,
u sofistikovaně méně vybavených strojů nezbývá v tomto případě nic jiného než jejich postupné vyjmutí z různých částí
stroje. Iridesse tuto nepříjemnost řeší asistencí. Na displeji se
ukáží místa nezbytného vyjmutí. Po odstranění papíru z těchto
prostorů se zavřou kryty a ostatní papíry stroj vyloží na vy‑
kladač (stacker) automaticky. A hned poté je možné pokračovat v zakázce. Užitečným řešením je i realizace chlazení
a vyrovnání archu. Jednou z negativních stránek digitálního
tisku jsou nežádoucí deformace, ke kterým občas dochází
při vykládání ještě teplých potištěných papírů. Fixace barvy
probíhá i u Xeroxu za vyšší teploty (170 ºC), za ní však následuje nejenom chlazení, ale následně i vyrovnávání archu,
které naprosto eliminuje případné vlnění papíru.

Dá se předpokládat, že zákazníky pro mnoho aplikací zaujme
i nejnovější typ formátu. Od října letošního roku Iridesse potiskuje i prodloužený formát 330 × 1200 mm. Do délky 729 mm
lze na jeden průchod dokonce potiskovat i oboustranně
(Autoduplex).
Prémiová kvalita tisku s ultra HD rozlišením
Díky ultra HD rozlišení není pro stroj překážkou tisknout i vel‑
mi jemné ostré linky, text či plynulé přechody. V porovnání
s předchozí kvalitou nový Iridesse dosahuje lepších (až čtyřikrát) výsledků i díky vyššímu rozlišení na RIP, které je nyní
1200 × 1200 dpi, 10 bit/pixel (dříve 600 × 600 dpi,
8 bit/pixel). Tiskové rozlišení je 2400 × 2400 dpi při 1 bit/
pixel. Absolutní přesnost přináší rozlišení ve spojení s vysokou
kvalitou toneru (velikost zrna menší než 4,7 µm). Dotykem
po tisku nelze zaznamenat ani typický vystouplý reliéf, který
je jinak pro elektrografii obvyklý. V případě postprodukce je

Snazší je i servis. U větších strojů Xerox dodává i skříň s náhradními díly a zaškoluje operátora, aby byl schopen výměny
dílů sám, a tím se významně zkrátí neprodukční časy stroje
čekáním na servis. Obsluha stroje při přípravě zakázky jistě
ocení, že součástí RIP je i plná verze Acrobatu PRO s nástroji
Enfocus Pitstop pro úpravu tiskových dat. 

www.xerox.com
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SPEEDCHAIN 2018:
trendy, procesy a produkty v jednom
V Břevnovském klášteře se 7. a 8. listopadu konal již 13. ročník mezinárodní logistické konference
SPEEDCHAIN INTERNATIONAL. Programu, který si nenechalo ujít 700 účastníků, vévodily změny
logistických procesů, které reflektují nástup kvalitativní změny dodavatelského řetězce v podobě Průmyslu 4.0,
využití automatizace, umělé inteligence a Internetu věcí.
Adriana Weberová

V

devíti odborných sekcích a čtyřech panelových diskusích zaznělo snad vše, co v současnosti utváří změny
dodavatelského řetězce. Na programu konference,
kterou pořádá společnost RELIANT, nechyběly úspěšné projekty z dílen takových společností, jako jsou ŠKODA Auto,
Budweiser Budvar, ESA logistika či Aberle Automation.

společností Budweiser Budvar a Vinařství Pastorek vznikl zcela
nový formát nabízející neformální prostor pro networking mezi
jednotlivými účastníky – to vše nad sklenkou prémiového českého piva či vína v neopakovatelné atmosféře Benediktýnské
vinárny a Sally Terreny Břevnovského kláštera.

LETOŠNÍ NOVINKOU
BYL ODPOLEDNÍ
BEER TIME
GET-TOGETHER.
Konferenci SpeedCHAIN podpořilo 70
partnerů. VIP partnerem byla společnost
ŠKODA Auto, partnerem exkurze Budweiser
Budvar. Mezi 21 mediálními partnery
nechyběl magazín Packaging Herald.
Vyvrcholením prvního konferenčního dne byl galavečer VIP Logistic Rendezvous.

Letošní novinkou, jež dále rozšířila společenský rozměr konference SpeedCHAIN, byl odpolední Beer Time Get-together,
který příjemně propojil celodenní odborný program v jednotlivých sekcích se společenským večerem. S přispěním
70 www.packagingherald.cz

Vyvrcholením celého prvního konferenčního dne byl tradiční,
v pořadí již čtyřiadvacátý ročník galavečera VIP Logistic
Rendezvous. Programem večera účastníky elegantně provedla
Olga Lounová se svou hudební skupinou LOUNERS.

Konference nabízí příležitost k formálnímu i neformálnímu setkávání lidí se zájmem o moderní logistiku.

Kromě bohatého rautu se během společenského večera předávalo hned několik ocenění. Ocenění logistické osobnosti roku,
GRYF 2018, si v Tereziánském sále převzal Martin Laipold
(EcoLOGI); ocenění v soutěži o ekologický projekt roku získala
za projekt Systematické snižování emisí jako nástroj společenské odpovědnosti společnost ESA logistika. Vítěznou trofej
ze soutěže Logistický projekt roku České logistické asociace
si odnesl Budweiser Budvar s projektem nového logistického
centra v Českých Budějovicích.

Na programu nechyběla charitativní sbírka iniciovaná

A právě do prostor zcela nového centra směřovaly kroky účastníků odborné exkurze, která vyplnila druhý konferenční den.
Osobní účast ředitele logistiky společnosti Budweiser Budvar
Pavla Pánka a výrobního ředitele Adama Brože jen podtrhla
význam celého projektu.

Konference SpeedCHAIN je již zavedenou ideální platformou
pro výměnu informací a odbornou diskusi. V neposlední řadě
nabízí také příležitost k formálnímu i neformálnímu setkávání
lidí se zájmem o moderní logistiku a od příštího ročníku nově
i o retail a packaging. O plánované novince, která více
propojí celý supply chain, se dozvíte na stranách 16 a 17.

Mercedes GT C na expozice
od společnosti SIXT Leasing
(Limousine Service Partner)

V odborných sekcích a čtyřech panelových diskusích zaznělo
snad vše, co v současnosti utváří změny dodavatelského řetězce.

společně poskytovatelem logistických služeb ESA
logistika a pořadatelem konference SpeedCHAN –
společností RELIANT. Cílem bylo sehnat co možná
nejvíce finančních prostředků na nákup přístroje na
masáž srdce pro zásahové vozidlo Asociace samaritánů
vyjíždějící zejména k dopravním nehodám ve
Středočeském kraji.

Poznamenejte si již nyní do svého diáře termín 6. a 7.
listopadu 2019 a staňte se součástí jedinečné akce,
která na trhu dosud chyběla! 

Poskytovatel logistických služeb
ESA logistika byl oceněn za
Ekologický logistický projekt roku 2018.
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SOUTĚŽ

O letošních cenách
WorldStar Awards
bylo rozhodnuto
BĚHEM PODZIMNÍHO ZASEDÁNÍ WPO (WORLD PACKAGING ORGANIZATION) V ČÍNSKÉM
ŤI-NANU SE SEŠLI ZÁSTUPCI 20 OBALOVÝCH SDRUŽENÍ Z RŮZNÝCH ZEMÍ SVĚTA K HODNOCENÍ
PŘIHLÁŠENÝCH EXPONÁTŮ. O NEJVYŠŠÍ OBALOVÉ OCENĚNÍ WORLDSTAR AWARDS BOJOVALO
319 OBALOVÝCH ŘEŠENÍ Z 35 ZEMÍ SVĚTA. TRADIČNĚ BODOVALY I ČESKÉ EXPONÁTY. S VĚTŠINOU
Z NICH JSME VÁS JIŽ BLÍŽE SEZNÁMILI V PŘEDCHOZÍCH VYDÁNÍCH MAGAZÍNU PACKAGING HERALD.
Kateřina Kolářová, Obalový institut SYBA

W

orldStar Packaging Awards je celosvětově
uznávaným oceněním nejlepších obalů světa.
Předpokladem pro nominaci je vítězství v národní certifikované soutěži, kterou je pro Českou republiku
a Slovensko pouze OBAL ROKU. Z celkového počtu 14 přihlášených obalů z této soutěže se k ocenění probojovaly nečekané novinky i stálice.
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Nominace na speciální ocenění, kterými jsou
Save Food, Sustainbility Award, Marketing Award
nebo President's Award, budou oznámeny v lednu
příštího roku.

SOUTĚŽ

Rodinná tiskárna ETIFLEX z kraje vinařů o sobě dala
vědět v soutěži OBAL ROKU již poněkolikáté. Poprvé
však dosáhla na příčky nejvyšší globálního WorldStar,
a to jak v případě etiket pro Vinařství Sedlák (obr. 1),
tak pro Velkobílovické vinaře s etiketami Velká bílá
a Velká červená Slípka (obr. 2). Více jsme se řešení věnovali na str. 12 říjnového vydání magazínu Packaging
Herald.

1

2

Ve stejné kategorii etiket uspěla také společnost
Colognia press s neotřelým designem plechovek organického nápoje Switchle (obr. 3). Průhledné, parciálně
nepotištěné plochy samolepicí etikety dávají možnost
uplatnění podkladovému kovu v celkovém designovém
řešení motivu.
Nejvíce zastoupenou kategorií byly nápoje, o to cennější je trofej pro společnost Fiala & Šebek Visual
Communications, která uspěla etiketou pro kontroverzní
národní poklad – Becherovku, vítěze OBAL ROKU 2017.
(obr. 4). Design a použité technologie pomáhají této limitované edici vtáhnout spotřebitele do příběhu a část
skrytého tajemství odhalit až posléze, doma při konzumaci. To vše díky termochromatické barvě, která až po
vychlazení lahve odhalí nedopovězenou část příběhu.
V transportních obalech bodovala společnost Unipap
(obr. 5) s konceptem relativně malého obalu určeného
pro transport těžkého zboží menších rozměrů a společnost Schoeller Allibert (obr. 6) s patentovaným skládacím kontejnerem Combo Fructus. Společnost Mondi
Bupak excelovala s lepenkovým blokem na podporu využití palety (obr. 7) i jogurtovým trayem s trhací páskou
(obr. 8). Hattrick se podařil společnosti Smurfit Kappa,
která přihlásila tři přepravní obaly z různých závodů po
celé České republice (obr. 9 až 11).

3
4
5

6

8

9

Společnost BOXMAKER si zasloužila ocenění za
svůj inovativní reverzní zasilatelský obal (obr. 12) pro
e-commerce a stálice mezi oceněnými, společnost
THIMM THE HIGHPACK GROUP, uspěla se zajímavým řešením pro prezentaci pečicích směsí (obr. 13)
ze speciální vlnité lepenky THIMM foodWave | heatproof vhodné pro přímý styk s potravinami. Společnost
Moravia Cans zabodovala s novým konceptem aerosolových nádobek (obr. 14).
Slavnostní předání cen a vyhlášení držitelů speciál‑
ních ocenění včetně best-of-the-best President's Award
se uskuteční pod taktovkou Obalového institutu SYBA
dne 15. května 2019 v Praze. 

7
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