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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

ústředním tématem veletrhu FachPack byly ekologické nebo
chcete-li udržitelné obaly, což přesně odráží aktuální atmosféru na obalovém trhu. V podobném duchu je koncipováno
podzimní vydání Packaging Herald. Oslovené firmy nikdy nezapomenou zmínit reprezentanta eko obalu. A proto právě ty
se linou jako červená nit téměř celým magazínem.
Důkladně vás zasvětíme do obchodní filozofie hned tří českých kosmetických firem. Vše odstartuje kosmetika SMYSSLY,
která se soustředí na přírodní kosmetiku, čemuž odpovídají
i obaly vyrobené z bambusu, dřeva, papíru, kůže nebo látky.
Manufaktura se snaží do svých obalů vtisknout českou tradici,
historii a přírodu. Proto její obaly využívají recyklovatelné materiály. Silné zastoupení zde má PET a papír. V designu nás
nepřekvapí motivy ovoce, květin či bylin. A konečně známá
značka RYOR. Ta se chce mimo jiné více věnovat unisex
obalům.

Zajímavé věci se dějí v oblasti privátních značek. Věděli jste,
že pronikly i do e-commerce a pet food? Vlastní značky Alzy
jsou samozřejmě baleny do ekologických obalů. U některých řad zapomeňte na plastové blistry a chemická lepidla.
Drogerie AlzaEco je k dostání v recyklovatelných bag-in‑boxech a i jejich design vsadil na přírodní feeling. Jiným
trendem jsou krabice vyrobené na míru a opakovatelně po‑
užitelné obaly.
Vydat se s námi můžete do Norska za kobotem. Prý má skvělé
vlastnosti, ale o tom se již přesvědčte sami. Poslední pozván‑
ka se týká již zmíněného FachPacku. I zde jistě najdete mnoho
inspirací.

Příjemné čtení!

Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald
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Jack Daniel’s má
novou limitovanou edici
Nejprodávanější americká whiskey Jack
Daniel’s Tennessee whiskey představila
novou limitovanou edici. Na černé etiketě
nově najdete kotvu a provaz symbolizující
sebejistotu značky a tři hvězdy odkazující na stát Tennessee. Jack Daniel’s vyrábí whiskey více než 150 let. Ikonická
černobílá etiketa ji zdobí od roku 1904.
Přestože tento produkt splňuje regulační
kritéria pro klasifikaci bourbonu, díky
filtraci přes dřevěné uhlí se od něj odli‑
šuje a je zařazen do skupiny Tennessee
whiskey.
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Ledové kaštany
v „chutnějším“ obalu
Tradiční čokoládová tyčinka Ledové kaštany přichází v novém
kabátě. Nový, čistější design má za cíl jasnější a přehlednější
komunikaci typu čokolády a zlepšení vnímané hodnoty produktu. Nový obal v podobě unikátní matné metalické fólie
ve čtyřech barvách doplnila i drobná změna loga, kde se
přidaly grafické prvky čokolády. Obaly tak působí mnohem
„chutněji“, jsou modernější a výraznější. „Receptura zůstává
stále stejná, chuť ani kvalita se nemění,“ komentuje novinku
brand manažerka Adenike Gbadeboriová. „Záměrem značky
je nejen nabídnout různorodost stávajícím spotřebitelům, ale
zároveň oslovit i nové zájemce, kteří se s mimořádným čokoládovým prožitkem Ledových kaštanů ještě nesetkali.“ Podzimní
kampaň rozvíjí předchozí myšlenku a láká spotřebitele mottem
„Zastavte se a vychutnávejte“, čímž nepřímo odkazuje na výjimečné momenty, které mohou se svojí oblíbenou tyčinkou
v dnešní uspěchané době lidé strávit a vychutnat si tyto chvíle
naplno. Probíhající televizní kampaň bude rozšířena o tag-on,
který upozorní na nový atraktivní design obalu při zachování
osvědčené receptury. POS materiály doplní v obchodech nový
klíčový vizuál. Více na www.packagingherald.cz.
CANPACK expanduje
na tuzemský trh
Skupina CANPACK, přední výrobce hliníkových nápojových
plechovek, investuje 100 milionů eur do výstavby závodu ve
Stříbře. Novou výrobní linkou zajistí objednávky pro pivovar

NEWS

the art of fire

Plzeňský Prazdroj a další klienty v regionu. Investice pozitivně
ovlivní rozvoj českého obalového průmyslu a zároveň posílí
místní pracovní trh tím, že vytvoří 160 nových pracovních
míst pro lokální obyvatele. „Nový nejmodernější závod je
mezníkem v pokračujícím strategickém partnerství mezi společnostmi Asahi a CANPACK. S využitím našeho obchodního modelu se snažíme nabídnout Plzeňskému Prazdroji
a naší rozsáhlé evropské zákaznické základně inovativní
a udržitelné balení, špičkovou kvalitu i provozní dokonalost
a zároveň zvyšujeme zkušenosti se značkou a spotřebitelem,“
říká Stephen McAneny, viceprezident a obchodní ředitel společnosti CANPACK. Závod postaví jako hlavní dodavatel společnost CTP, která zároveň bude zodpovědná za celý proces
přípravy a výstavby. Vybaven bude nejmodernějšími technologiemi, které zaručí efektivní využívání elektřiny, světla a vody,
a sníží úroveň hluku a emisí CO2.
Více na www.packagingherald.cz.

Společnosti Koenig & Bauer se daří plnit cíle
V prvním pololetí roku 2019 zaznamenala skupina Koenig
& Bauer ve strategických projektech viditelný pokrok. CEO
společnosti Claus Bolza-Schünemann informuje o úspěšném
zahájení společného podniku se společností Durst a dobrých
perspektivách: „Po schválení ze strany antimonopolního úřadu
jsme začátkem května 2019 oficiálně založili s průkopníkem
inkjetového tisku společný joint venture 50/50 a k 1. srpnu
2019 jmenovali zkušeného experta do funkce jednatele firmy
Koenig & Bauer Durst. V oblasti skládaček a vlnité lepenky
vidíme skutečné šance pro digitální výrobní linky u menších
individualizovaných zakázek. Kromě tiskového stroje VariJET
106 pro digitální potisk skládaček patří do portfolia společného podniku stroj CorruJET 170 společnosti Koenig & Bauer
a SPC 130 společnosti Durst pro digitální přímý tisk na vlnitou
lepenku včetně inkoustů a servisních služeb.“
Více na www.packagingherald.cz.

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

foto: Kurz
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Nová kolekce obalů Box next to Box, která byla poprvé prezentována na Luxe Pack 2019.

LEONHARD KURZ
S PESTROU PALETOU
NOVINEK NA ZÁŘIJOVÝCH
VELETRZÍCH
Na Luxe Packu v Monaku LEONHARD KURZ ohromil návrhy, které reprezentují ducha doby. Pouze ozdoba
obalu je již věcí minulosti, a proto přicházíme s expresivními obaly, odrážejícími ducha a životní styl doby.

N

abídkou rozmanitých a neobvyklých vzorů doufáme,
že budou inspirací pro designéry i majitele brandů,
aby se odpoutali od obvyklých dekorů, viděli design obalů novým způsobem a znovuobjevili svět možností
horké ražby.

pořádek a strukturu; BLACK MIRROR – rozjímání nad úvahami o sebeurčení v dobách všudypřítomné digitalizace
a umělé inteligence – a nakonec CLEARANCE – touha po
skutečné udržitelnosti, nových materiálech a lepším spotřebitelském chování.

Design založený
na odlišných trendech
Náš tým již po dobu osmi let pravidelně a pozorně zkoumá
nejnovější sociální vývoj a opět přišel se čtyřmi klíčovými
trendy. Aktuální trendy implementoval do návrhů a vyvinul nový
koncept obalu, Box next to Box, který je koncipován jako kolekce, jako dekorovaná přihrádka, která obsahuje jednotlivá
témata. Po otevření zásuvky se objeví čtyři krabičky, s návrhy bohatými na kontrast, znázorňujícími každý motiv trendu:
ARCHIV – znovuobjevení a kreativní využití starých pokladů
a zdrojů; SUPA FUNC – zaměření na efektivitu, funkci,

Nové barvy a efekty
pro dokreslení trendů
Pro zachycení nálad vystihujících trendy vyvinul KURZ metalické ražební fólie v dosud nevídaných barvách a s překvapivým optickým efektem. Zahrnují například živou fluorescenční
oranžovou, matnou terakotu a lesklé průsvitné stříbro, které prosvítí podtištěné vzory. Dále byly vytvořeny dva zcela nové difrakční dekory s neočekávaným vzhledem.
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Dceřiná společnost Hinderer a Mühlich vyrobila raznice pro
rozpracované struktury a reliéfy umocňující haptické vjemy do

PR PREZENTACE

Násobený efekt hloubky
Světlo se láme v mnoha odstínech, ale žádné barevné spektrum se nezobrazuje… Holografické čočky naznačují nekonečnou hloubku, ale jsou striktně omezeny symetrickým
uspořádáním… Tyto zajímavé kontrasty byly zkombinovány
v novém tapetovém holografickém designu TrustSeal SFX
Mosaic, který KURZ také prezentuje v konceptu pro Luxe Pack.
Hra světla, chromatických barevných tónů a násobně opakující se efekt hloubky nadchly návštěvníky na stánku KURZ.
Holografické
a poloprůhledné
vzory pro plastové obaly
Na Luxe Packu jsme odhalili nové
způsoby dekorace plastů. V některých produktových řadách jsme
vyvinuli dekorace pro použití na
uzávěry, pouzdra nebo kosmetické
kelímky. Jedna ze sérií obsahuje di‑
frakční řadu LIGHT LINE nabízející
široký výběr třpytivých vzorů, které
jednoznačně upoutají pozornost zákazníka v regálovém prodeji.

Poloprůhledná fólie
LUMAFIN umožňuje
tisku prosvítat.

Druhá produktová řada pro plastové obaly obsahuje různé barevné
tóny nové série LUMAFIN, poloprůhledné barvy s jemným třpytivým a rafinovaným kovovým
vzhledem. Umožňuje vyniknout podtištěným designům tak, že
je překrývá třpytivým leskem, čímž vytváří mimořádný hloubkový efekt. LUMAFIN byl vyvinut, aby designérům poskytl
nové možnosti vytvořit jejich unikátní produkty. V závislosti
na světelných podmínkách se barva substrátu buď mírně prozáří, nebo se objeví jako neprůhledná s vysokým třpytem.
Na LabelExpo KURZ poprvé prezentoval tuto řadu také pro
výrobce samolepicích etiket, tj. pro aplikace z role do role. Je
dostupný i pro archové aplikace a v kvalitách pro horkou, studenou i digitální ražbu. LUMAFIN je k dostání v široké škále
standardních barev, ale je rovněž možné jej vyrobit ve specifických odstínech na zakázku. Využívá se jako celoplošný
suchý lak nebo pouze v parciálních dekorech. Suchý proces
aplikace skýtá hned několik výhod, kromě jiného při aplikaci
horkou ražbou není nutná tisková jednotka. Tím se eliminuje
časově náročné čištění, jak je tomu obvykle u parciálního
lakování. Proces je plochý, tudíž při zpracování nedochází
k deformaci materiálu, která by mohla komplikovat další zpracování tiskovin.

Expozice KURZ nabídly více než inspirace pro mimořádné
designy obalů. Poskytly také ucelené informace o recyklova‑
telnosti obalů zušlechtěných horkou nebo studenou ražbou
fóliemi KURZ. Netajíme se rozsáhlou dokumentací o tom, jak
recyklovatelnost obalů zůstává i po dekoraci našich testovaných produktů nedotčena.
Pro KURZ pokračuje veletržní období i v říjnu, a to na ve‑
letrhu K v Düsseldorfu. Vůbec poprvé zde představujeme
digitální ražbu také na plastové tuby. Jedná se o snad nejpřitažlivější individualizované dekorace tub pro kosmetiku. KURZ
společně se svou dceřinou firmou ISIMAT vyvinul proces kombinující „nepřímou digitální dekoraci“ s digitální metalizací.
Tento proces umožňuje jednoduchou a efektivní aplikaci proměnlivých dat v třpytivých metalických barvách.

foto: Kurz

očí bijících motivů a vzorů. Vyvýšené víceúrovňové plochy se
střídají s výraznějšími hloubkami a velké plochy nápadných
vzorů s ultrajemnými mikrostrukturami.

Etiketa zušlechtěna horkou
ražbou a fólií Lumafin

KURZ a ISIMAT chtěly dále rozvíjet již dob‑
ře zavedenou technologii InLine Foiling.
Z ní odvodily technologii Digital inline
Foiling, kterou je možné kombinovat s nepřímou digitální dekorací a umožňuje zejména rychlou a hospodárnou metalizaci.
Dokončovací procesy Inline Foiling a Digital
inline Foiling zušlechťují vzhled výrobků:
tuba (vpravo) byla metalizována před barevným tiskem a je výrazně zářivější. 
Kontaktujte nás! Pomůžeme vám
vytvořit vlastní unikátní produkt.
Svetlana Holečková, PR a marketing manager

KURZ Czech & Slovak s.r.o.
svetlana.holeckova@czkurz.com
www.czkurz.com
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HLAVNÍ TÉMA

Česká kosmetika SMYSSLY působí
v kategorii přírodní kosmetiky
a tomu odpovídá také vztah k obalům.

Jít v souladu
s přírodou je trendy

I V SEGMENTECH KOSMETIKY, FARMACIE A POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ JE PATRNÝ TREND SMĚŘUJÍCÍ
K UDRŽITELNOSTI. V KURZU JSOU NEJEN MATERIÁLY RECYKLOVATELNÉ, ALE TAKÉ OBSAHUJÍCÍ PODÍL
RECYKLÁTU. VE FARMACII A U VÝŽIVOVÝCH DOPLŇKŮ SE ZAČÍNAJÍ POMALU PROSAZOVAT NETRADIČNÍ
TVARY. NEZBYTNOSTÍ SE STÁVAJÍ SPECIÁLNÍ UZÁVĚRY S POJISTKOU. KOSMETIKA MŮŽE BÝT VE DŘEVĚ,
PAPÍRU NEBO KŮŽI.
Adriana Weberová

O

baly na léčiva musí splňovat přísná kritéria.
Například požadavek na nejvyšší těsnost. Obal
také nesmí reagovat s účinnou složkou léku. V oblasti farmacie a doplňků stravy by se neměly podceňovat ani
možnosti optimálního skladování a zároveň moderní design.
Reprezentantem podobných řešení je balení na vitaminy a potravinové doplňky Duma Pocket od společnosti LS ZETIS. To zaujme jak designem, tak skladností, a to i v kabelce či kapse.
Obal vyrobený z polypropylenu (PP) je vybaven integrovaným
víčkem s viditelnou pojistkou garantující první použití.
Originální tvary reprezentují také obaly tříhranné, čtyřhranné,
kónické nebo obaly ve tvaru vajíčka. „Žádanější jsou dózy
rodinného balení od 275 ml výše nebo pak ,handy´ dóza
kolem 100 ml, která je šikovná do ruky a velice skladná pro
použití v domácnosti i v autech,“ uvádí Zuzana Martanová,
jednatelka společnosti Nolato Cerbo AB, a připomíná, že
v České republice je klientela podstatně konzervativnější
a stále upřednostňuje klasické kulaté dózy. „Nicméně u vel‑
10 www.packagingherald.cz

Duma Twist Off uzávěr s dětskou
pojistkou od společnosti LS ZETIS

kých výrobců potravinových doplňků je viditelná tendence
k novým tvarům a snaha zaujmout veřejnost a konečné uživatele něčím novým, ať už tvarem nebo funkčností otevírání
a zavírání dóz.“
Ukázkou podobného řešení je bílá tříhranná 150ml dóza vyrobená z PP. Opatřena je víčkem s ochranou originality ve
formě záklopky. Vývoj obalu ve spolupráci se zadavatelem
trval déle než tři roky.

PR PREZENTACE

Hory plastů kolem nás nutí
nalézat nové „GREEN“ materiály
Podle statistických údajů bylo celosvětově k r. 2015 vyrobeno 8,3 MILIARDY TUN PLASTŮ, ze kterých byl
generován plastový odpad ve výši zhruba 6,3 miliardy tun. Z toho pouze 9 % prošlo recyklací, 12 % bylo spáleno
a celých 79 % akumulováno na skládkách a do životního prostředí.

P

ředpoklad je, že za stávajících a nezměněných podmínek
při neustálém růstu spotřeby plastů zůstane na skládkách
nebo v přírodě v roce 2050 až 12 miliard tun plastového
odpadu. Přitom hrozí nebezpečí, že mikroplasty se nepodaří zlik‑
vidovat úplně. Nastupuje tedy otázka, jak řešit tento problém
a snažit se nahrazovat současné fosilní zdroje přírodními dostup‑
nými materiály, tzv. green surovinami. Jedná se o suroviny, je‑
jichž rysy jsou obnovitelnost (bez olejové báze), recyklovatelnost
a biologická odbouratelnost. Je to výzva hlavně pro zpracovatele
plastů, mezi které patří i společnost Nolato vyrábějící plastové
dózy pro farmacii a potravní doplňky.
„Green“ aktivita Nolato
Společnost Nolato začala již v loňském roce testovat některé
z přírodních zdrojů jako náhražku za současně používaný HDPE.
Nabízelo se hned několik surovin jako obilné zrno, dřevěné nebo
kakaové vlákno nebo cukrová třtina. Z výsledků testů vyplynulo,
že cukrová třtina nejlépe splňuje požadavky na podobnou cha‑
rakteristiku ve srovnání s polyetylenem při maximálním snížení
uhlíkových emisí a s minimálním cenovým rozdílem.
Testy stability a laboratorní testy ukázaly ekvivalentní výsledky
oproti materiálu z fosilních paliv. Srovnatelně též dopadly testy
těsnosti a světelné propustnosti materiálu. Mezi úspěšně testo‑
vané obaly z „green“ materiálu patří řada velikostí dóz Cerbo
Classic, tříhranná dóza Threasy ze švédského výrobního závodu
a také Vitapack Jaycare obaly z našeho závodu ve Velké Británii.
Prim dóz Cerbo Classic
Dózy Cerbo classic jsou k dispozici od objemu 40 ml do 600 ml
pro suchou substanci, především tablety a kapsle. Jsou opatřeny
ochranným víčkem ve variantách s ochrannou vnitřní membránou

s označením SC nebo vnějším klasickým odtrhovacím kroužkem
TE s označením CL.
Víčka SC můžeme nabídnout v mnoha barevných odstínech, které
standardně vyrábíme, navíc s možností Light s nižší spotřebou
materiálu PE při výrobě nebo s CR — dětskou pojistkou. Víčka
CL jsou sice pouze bílá, ale možnost vložení silica gelu (vysou‑
šedla) o různé hmotnosti umožňuje pohlcovat vlhkost ze vzduchu
a ochránit tak citlivý lék v dóze.
Adept Threasy 150 ml tříhranná
Další adept na „green“ výrobu v nejbližší době vzhledem k vý‑
sledkům testu přírodního materiálu je naše tříhranná dóza Threasy
o obsahu 150 ml. Obal kombinuje inovovaný design s výrazným
zlepšením funkce dózy i víčka. Tříhranný tvar dózy usnadňuje kli‑
entovi uchopení obalu s vynaložením minimální manuální síly.
Víčko je navíc konstruováno též jako tříhranné se zaoblenými
rohy, čímž dobře koresponduje s tvarem dózy a snadno se otvírá.
Dóza a šikovné víčko jsou proto vhodné pro lidi trpící revmatis‑
mem nebo starší, kteří mají problém s hybností a slabostí prstů.
Současný materiál pro výrobu Cerbo Threasy splňuje všechny
požadavky certifikace pro potravinové doplňky jak v EU, tak na
US trhu, i normu USP 671 z hlediska vzduchotěsnosti a ochrany
vůči UV záření. 
Pro další informace kontaktujte
zastoupení společnosti Nolato pro ČR a SR:
zuzana.martanova@nolato.com
mobil: +420 602 752 818

www.nolato.com
www.cerbo.com
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Z pohledu bezpečnosti jsou v nabídce kromě klasických uzávěrů i speciální uzávěry s dětskou pojistkou, například Duma
Twist off uzávěr od firmy LS ZETIS.

Tříhranná 150ml dóza
od společnosti
Nolato Cerbo AB

Víčka s vysoušedlem, resp. silica
gelem od Nolato Cebro AB

ZVÝŠENÉ NÁROKY JSOU NA
ZABEZPEČENÍ A OCHRANU OBSAHU
V OBALU – VÍCE NA

Ve farmaceutickém odvětví jsou z hlediska obalů stěžejní populární blistry. Vyrobeny jsou zpravidla z vícesložkového materiálu. Ideálním řešením je varianta z HDPE, která splňuje
požadavky nejvyšší farmaceutické kvality a je velmi snadno
recyklovatelná. Podobná řešení nabízí například již zmíněná
společnost LS ZETIS. „V současné době nastupuje nutnost
hledání náhrady plastových materiálů, které se používají na
výrobu farmaceutických dóz, prostřednictvím materiálů přírodního charakteru, jako je cukrová třtina nebo kakaovníky,“ potvrzuje všudypřítomný trend Zuzana Martanová.
V neposlední řadě jsou u léčiv klíčové informace o užívání
léků. Výrobce léčiv Teva Pharmaceuticals CR začal proto používat nové, přehlednější obaly léků. Piktogram na přední
straně obalu představuje typ, tvar a možnosti dělení lékové
formy a množství účinné látky. Na zadní straně obalu je tabulka pro přehledné dávkování a rychlé informace o produktu.
„Novinka usnadňuje práci lékařům, lékárníkům a přináší pacientům srozumitelnější a bezpečnější informace k užívání
léku,“ uvádí Beáta Melichová, communication & PR specialist
CZ&SK společnosti.
12 www.packagingherald.cz

I kosmetika kráčí
směrem k udržitelnosti
Recyklovatelné materiály a obaly vyrobené z recyklátu se již
dávno prosazují v kosmetickém průmyslu. Společnost Werner
& Mertz, výrobce ekologických čisticích prostředků a kosmetiky značky Frosch, k září 2019 vyprodukovala a naplnila
297 milionů PET lahví Frosch vyrobených ze 100 % z použi‑
tého plastu. Další řešení používané touto společností bylo prezentováno i na veletrhu FachPack, kterému se věnujeme na
straně 66.
Na životní prostředí myslí také výrobce ACTI PACK CZ.
„V loňském roce jsme začali testovat recyklované materiály,
a to s 25%, 50% a 100% podílem recyklátu. Testy byly
úspěšné a kromě pár estetických chyb neevidujeme zhoršení
kvality,“ říká obchodní zástupce firmy Jan Duda. Výrobci se
podařilo nastartovat výrobu z recyklátu s přední českou kosmetickou značkou MANUFAKTURA, která je používá pro balení
svých produktů a snaží se jít co nejvíce v souladu s přírodou.
Na rozhovor se společností MANUFAKTURA se můžete těšit
na stranách 20 až 23.
Důraz na udržitelnost
potvrzuje i SMYSSLY Cosmetics
Česká kosmetika SMYSSLY působí v kategorii přírodní kosmetiky a tomu odpovídá také vztah k obalům. „Jejich design
je pro nás velmi důležitý a tvoří neoddělitelnou součást našich výrobků. Jednoznačně by měly být v souladu s tím, co
se skrývá uvnitř. Jelikož jsme přírodní kosmetika, chtěli jsme,
aby to bylo jasné už na první pohled. Inspiraci čerpáme jednoznačně z přírody a jejích zdrojů,“ uvádí spolumajitelka
firmy Silvia Straková. Výsledkem jsou obaly vyrobené především z materiálů, jako jsou bambus, dřevo, papír, kůže nebo
látka. Využíváno je také sklo. Část obalů vyrábí v soustružnické dílně v Praze. „Například k výrobě štítků zde využívají
zbytkovou kůži, která doplňuje obaly vyrobené z látky,“ zmiňuje Cecília Blanárová, spolumajitelka rodinné společnosti
a matka Silvie Strakové.
SMYSSLY COSMETICS: „OBALY SI
NAVRHUJEME SAMY“ –
ROZHOVOR V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

VÍME JAK NA
PEEL OFF ETIKETY

Jak dostat celou
kolekci plavek
na jednu etiketu?

cologniapress.com/produkty/peel-off-etikety
Colognia press, a.s.
Havlíčkova 844
280 02 Kolín 4

web

mail

telefon

www.cologniapress.com

info@cologniapress.com

+420 723 845 382
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Blend prémiová značka ovocných a zeleninových nápojů

TOP trendy
V DESIGNU ETIKET
JSEM SI JISTÝ, ŽE JSTE LETOS OCHUTNALI NAPŘÍKLAD NOVÝ GIN, VÍNO, WHISKY NEBO PIVO. ZAJÍMALO
BY MĚ, CO VÁS PŘIMĚLO UHNOUT ZE ZAJETÝCH KOLEJÍ (KROMĚ DOPORUČENÍ) – BYL TO DESIGN
ETIKETY? POKUD ANO, JE TO V POŘÁDKU, I NÁM SE Z NICH ZATOČILA HLAVA. I KDYŽ JE SNADNÉ
UVAŽOVAT O POUTAVÝCH ETIKETÁCH NÁPOJŮ JEDNODUŠE JAKO O ČERNÉ MAGII DESIGNÉRŮ, V POZADÍ
SE SKRÝVÁ URČITÁ MYŠLENKA, VZOR NEBO DOKONCE „TREND“. V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH VÁM
PŘEDSTAVÍM DESET TRENDŮ, O NICHŽ VĚŘÍM, ŽE BYSTE JE PŘI NAVRHOVÁNÍ DESIGNU ETIKET MĚLI MÍT
PRÁVĚ TEĎ V HLEDÁČKU.
Dan Hooper, YesMore

14 www.packagingherald.cz
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Zjednodušujte (to je klasika)
Palírna Kings County Distillery sází na nádech starobylosti.
Její etikety ukazují, jak málo informací je potřeba uvést na
lahvi, abyste upoutali pozornost. Spolu s určitým dojmem jakoby domácí výroby to přispívá k malosériové povaze produktu. Foto č. 1
Trendy je i ruční výroba
Spotřebitelé chtějí ručně vyráběné věci a výrobci jsou hrdí na
to, že něco vytvořili vlastníma rukama. Je tedy přirozené, že se
tento prvek prosazuje a je v centru pozornosti. Mluvím o ručně
psaném, „naškrábaném“ písmu, potrhaném, flekatém papíru
a jen tak načmáraných náčrtcích. Stejně jako již zmíněný
Kings County používá tento přístup i společnost Dillon’s Small
Batch Distillers, která volbou ručně psaného písma přidává
svému výrobku dojem malosériovosti. Foto č. 2 a 3

stávají dokonce i oblíbené televizní pořady, protože roste
popularita všemocného Netflixu a večírků, kde se sledují celé
seriály najednou. Foto č. 4 a 5 viz strana 16.
Sází se na
plynulé přechody
Pamatujete, jak jste si kdysi ve škole hráli s WordArtem od
Microsoftu? Vrací se mnohem lepší verze tohoto vzhledu, a to výrazným způsobem. Na plynulé přechody sázejí dokonce i společnosti mimo svět nápojových etiket, na svou značku je aplikují
i současní „bohové“ sociální sítě Instagram. Foto č. 6

V CENTRU POZORNOSTI JE
I RUČNĚ PSANÉ "NAŠKRÁBANÉ"
PÍSMO, KTERÉ VYUŽILA
SPOLEČNOST DILLON’S SMALL
BATCH DISTILLERS.

3

Řada Kings County Distillery, zleva
čokoládová whiskey, kořeněná whiskey,
bourbon whiskey a moonshine neboli
„samohonka“

Přizpůsobte se
životnímu stylu „publika“
Nápoje, které odrážejí, jací lidé jsou a co je baví dělat
(vedle vychutnávání oblíbeného nápoje), jsou stále populárnější. Protože jsou v módě koníčky, jako je turistika, plachtění
a dobrodružné cesty, kterými se lze pochlubit na Instagramu,
mohou se určité nápoje stát dokonalým doplňkem nejnovější
fotky na něčím kanálu. Úrodnou půdou pro návrh etiket se

(Nahoře) Dillon’s Canadian Rye
Whisky Batch 1; (vlevo) řada
Weemala z vinařství Logan

Vrací se dlouhé reklamní sdělení
Místo názvu je možné použít celou větu, jakési odvážné prohlášení, které zaplní textem většinu etikety. Pivovar Evil Twin
Brewing představil hned několik balených piv v souladu s touto
konvencí a tím pro ně vytvořil ikonický styl. Dlouhé propagační
sdělení se pomalu vrací do světa reklamy poté, co bylo po
větší část dvou desetiletí odsunuto stranou. Nyní začínají být
15
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vidět v nápadných „brutálních“ serifových fontech všude –
od reklam v metru po muzejní plakáty. Foto č. 7 viz strana 18.
Nejlépe přímo na sklo
Dostaňte svůj design na lahev a vynechte prostředníka. To vám
dává příležitost předvést nejen jedinečné zbarvení vašeho

výrobku, ale automaticky vytvoříte prémiový dojem, který si
spotřebitel spojí s vaší značkou. Udělat lahev součástí produktu je pro spotřebitele zajímavým vedlejším efektem nákupu
a pomůckou v trendu, který uvádím dále. Foto č. 8 viz strana 18.

5
Piva Long Trail Cranberry Gose (vlevo)
a Ommegang Bend The Knee (nahoře)

ÚRODNOU PŮDOU PRO
NÁVRH ETIKET SE STÁVAJÍ
DOKONCE I OBLÍBENÉ
TELEVIZNÍ POŘADY.
Myslete na
opakované použití
Obaly z trvale udržitelných a recyklovaných materiálů
jsou již nějakou dobu oblíbené, aktuálně je ale navíc
populárním tématem jejich opakované použití. Jak lépe
dokázat, aby vaši značku někdo viděl den co den?
Zamyslete se nad pocitem, který vyvolává sklo, neobvyklými tvary lahví a reliéfními nápisy. Tyto aspekty dávají
skvělý vzhled a pocit hodnoty lahvi, kterou nechcete vyhodit. Stejně jako vodka Dana Aykroyda Crystal Head.
Foto č. 9
Crystal Head
od Dana Aykroyda
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Piva Evil Twin, zleva „To neznáš
stout“; „Vždycky jsem měl blíž
k IPĚ než k lidem“
Silent Pool Gin
Fly By a India Pale Ale
z pivovaru Pure Brewing

Příklad integrace
od Vladimira
Biondice

Logo v pozadí
Trend pochází od řemeslných pivovarů, konkrétně z kategorie
plechovek, které si navrhují. Designéři se pořád méně snaží
přitáhnout váš zrak k logu pivovaru, a naopak se horlivě pokoušejí využít každý centimetr prostoru k prezentaci vlastního
umění. Pokud jste dost stateční, abyste to vyzkoušeli, výsledky
mohou být pozoruhodné. Foto č. 10
Nezapomínejte
na integraci
Integrace je způsob, jak doslova zapracovat název vaší
značky, výrobkové řady nebo informace o produktu do toho,
co se děje na etiketě. Na etiketách jsem ještě moc příkladů
neviděl, ale ve webdesignu je to stále populárnější, a pokud
bude integrace správně použitá, zvedne laťku kvality zase
o něco výš. Foto č. 11
18 www.packagingherald.cz

Brick Brewery Watermelon Sour

A konečně „ikonifikace“
Vytvoření ikony je do značné míry rozšířením minimalismu,
je uměním udělat něco opravdu jednoduchého. Jako příklad
mohu uvést logo naší agentury YesMore, které vychází z motta
Alcohol marketing from grain to glass. Vzali jsme zrnko a sklenici a dekonstruovali je na nejjednodušší formu. Tento efekt se
používá u celé řady značek pro technologické společnosti,
pro navigaci na webových stránkách nebo ikony aplikací,
které hledají nejjednodušší způsob, jak své poselství přenést
přes posledních pár let. Ale nachází si cestu i na nápojové
etikety…Foto č. 12    

HLAVNÍ TÉMA

ETIKETÁM JIŽ
NEVLÁDNE
POUZE
JEDINEČNOST

prostor pro text nebo vaši kreativitu – marketingové sdělení.
Vzhledem k několika stranám, které můžete potisknout, vám
místo nedojde,“ dodává.
Nové materiály
Dalším důležitým aspektem, který je dnes při výrobě etiket
zohledňován, je dopad na životní prostředí. Důraz je kladen
na používání ekologicky šetrných materiálů a recyklovatelnost
obalů. Změny klimatu, nárůst množství odpadů a samotné
chápání těchto problémů již nyní znamenají změnu v chování
konečných spotřebitelů. V blízké budoucnosti by měly převažovat například lehčí, tenčí, recyklovatelné nebo monomateriálové obaly.

DIGITÁLNÍ TISK, PERSONALIZACE, OHLED NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A S TÍM SPOJENÁ SÁZKA
NA NOVÉ MATERIÁLY. TO JSOU TRENDY, KTERÉ
VLÁDNOU SEGMENTU ETIKET. ZAPOMENOUT
NESMÍME ANI NA MALONÁKLADOVÝ TISK, KTERÝ
V HONBĚ ZA ORIGINALITOU NEUSTÁLE ROSTE
NA POPULARITĚ.
Iveta Křížová

D

ávno jsou pryč doby, kdy se jeden design vyráběl
ve statisícových nákladech, ležel u zákazníka skladem
a ten ho postupně zpracovával a musel odepsat, protože se změnil design. Dnes je doba jiná, od zákazníků přichází tlak na jedinečnost a menší série. Časté změny grafiky,
textů a různorodosti produktů jsou hybnou silou pro digitální
technologie. „Proč nevyužít paletu variability, kterou nabízí?
Vždyť díky možnostem této technologie může být každý obal
jedinečný. Díky cílenému designu a personalizaci můžete
svým obalem oslovit požadovanou skupinu zákazníků. Za nás
hovoří čísla jasně, na digitální technologii každý měsíc zaznamenáváme nárůst a v meziročním porovnání to jsou desítky
procent,“ zmiňuje Jiří Havránek, produktový manažer kolínské
tiskárny Colognia press vyrábějící různé typy etiket.
Rapidní růst na poli digitální technologie byl podle Jiřího
Havránka hlavním impulsem k rozšíření digitálního portfolia
firmy o peel-off etikety, které nyní umí vyrobit i se třemi vrstvami. „Pod peel-off etiketou si můžete představit prostor navíc,

V KURZU JSOU MATERIÁLY
VYROBENÉ Z RECYKLÁTŮ – VÍCE NA

Trend udržitelnosti potvrzují kromě Colognia press i další výrobci etiket, například Label design, S & K Label nebo OTK
GROUP. „Ve spolupráci s nákupním oddělením nabízíme nové
materiály, které jsou vyráběny z recyklovaného papíru. U zákazníků v Evropě a Rusku je první milion archů takto vyrobených etiket. V současnosti vyhodnocujeme výsledky testování
i u domácích pivovarů. Recyklovaný papír přináší i další benefit, například u Plzeňského Prazdroje má dobrý vliv i na
výkon výrobní linky díky tomu, že etikety lépe přilnou na lahev
a lépe se lepí,“ uvádí Gabriela Kaufmanová, specialistka marketingu tiskárny OTK GROUP.
Z materiálového hlediska dochází podle ní i ke snižování gramáže, přechází se k bílému materiálu s ohledem na úspory,
dochází k zušlechťování tisku – tzn. použití speciálních laků,
např. perleťový, matný, dále speciálních barev, speciálních
fólií a embossingu. Metalizované laky, které byly dříve hodně
žádány, dnes využívají spíše prémiové značky.
VÍCE NA:
MODERNÍ JSOU TAKÉ
IMITACE RETRO PAPÍRU
SMART MÁ ZELENOU
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INTERVIEW

Manufaktura hledá
inspiraci v historii
a přírodě
V kosmetice nevládnou pouze nadnárodní koncerny, naopak, prosazují se zde také české rodinné firmy. Důkazem je
například společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PODNIK vyrábějící kosmetiku MANUFAKTURA. Ta se podle obchodní
ředitelky Báry Čechové snaží do svých výrobků a obalů vtisknout právě českou tradici a historii.
Adriana Weberová

Jaká je historie
vaší společnosti?
Naše 100% česká společnost, založená již v roce 1991,
vyvíjí, vyrábí a ve vlastní obchodní síti prodává kosmetiku
Manufaktura, která je inspirována místní historií, tradicí a přírodou. Zakládáme si na poctivé kvalitě, lokální výrobě a původu surovin, vysokém obsahu přírodních ingrediencí, jemném
složení, udržitelnosti, pokoře a respektu k přírodě. Celý náš
20 www.packagingherald.cz

kosmetický koncept doprovází myšlenka domácích lázní vycházejících ze světoznámé české lázeňské tradice a reagující
na novodobou uspěchanou dobu, ve které často chybí klid,
pohoda a odpočinek. Našim zákazníkům přinášíme originální
recepty na domácí relaxaci a sortiment doplňujeme o nejrůznější doplňky pro kosmetické rituály. Za unikátní považujeme
výjimečné mezilidské vztahy a rodinnou atmosféru, ve které
celý náš projekt již mnoho let vzniká.

PR PREZENTACE

NOVĚ DEFINOVANÉ OBALY
pro nový (nejen online) svět
Všichni už jsme si zvykli, že MŮŽEME NAKUPOVAT TÉMĚŘ VŠE TÉMĚŘ VŠUDE. Rozvoj elektronického
obchodování je tak rychlý a tak pohodlný, že jsme jej přijali do svých životů takřka bez výhrad. V některých
segmentech to došlo tak daleko, že je online realizována více než polovina všech nákupů. Kupříkladu v odvětví módy
je celosvětově 57 % všech nákupů uskutečněno online. To jasně ukazuje změnu v tradičním pojetí obchodu.

S

vět, a to nejen obchodu, se vyvíjí. A s jeho „evolucí“
musí přijít také nové pojetí definice obalu a jeho funkce.
Najednou už to není jen krabice, která chrání svůj obsah
před poškozením. Chceme víc. Mnohem víc. Chceme, aby nám
obal přinášel ještě větší ochranu, protože produkt může ces‑
tovat mnohem dál než před časem a na jeho cestě se s ním
může v manipulačních střediscích dít všelico. Chceme, aby obal
promlouval k zákazníkovi, jako by vedle něj stál ten nejlepší
prodejce. Chceme, aby se zákazník při rozbalování netrápil,
a dokonce chceme, aby si ten okamžik užil. Aby si ho užil tak,
že se tím zážitkem bude chlubit. A v neposlední řadě chceme,
aby náš obal neškodil životnímu prostředí.

v těchto podmínkách uspět. Vyvinuli jsme proto i vlastní systém
testování obalů DISC.
Přestože je svět online obchodu stále nový, i on sám se rapidně
mění. Obrovským trendem se stává kombinace online objednávky
a vyzvednutí v kamenném obchodě. I v tomto případě umíme
vytvářet řešení, která jsou přinejmenším zajímavá. Máme škálu
nástrojů, které mohou naši zákazníci v PackRight Centru využít
a být u toho, když takový obal vzniká. Naši designéři, konstruk‑
téři a v neposlední řadě také marketingoví odborníci zde vyvíjejí
řešení, která fungují.

Dnešní náročný zákazník si chce užít radost z nákupu doma
v klidu, ve svém oblíbeném prostředí. I tady je velký prostor pro
inovace. Pro generaci mileniálů, kteří se stávají velmi silnou ná‑
kupní skupinou se specifickými požadavky a specifickým ná‑
kupním chováním, je tento zážitek velmi zásadní. S jejich rostoucí
kupní silou zároveň klesá věrnost značce. I když dvě třetiny z nich
tvrdí, že jsou ochotni přejít k jinému brandu, pokud bude sleva
vyšší než 30 %, velmi oceňují hodnoty značky, se kterými se
snadno identifikují. Velmi důležitý je pro ně pocit pohodlí a kva‑
lity, který dostávají za své peníze. Běžně se o toto snaží prodejci
a prodavači, avšak dnes musí tuto funkci převzít obal.
Umět toto vše vměstnat do obalu není jednoduché. Chce to hodně
zkušeností, nejlépe stejně globálních, jako je globální náš trh.
Chce to mít lidi, kteří se nebojí odvážných a nových řešení.
A v neposlední řadě to chce mít technologie, které obal kvalitně
a ekologicky vyrobí.
To všechno v DS Smith máme. Máme zkušenosti z těmi nejtvrd‑
šími podmínkami, které pro obal můžete připravit.
Třeba Amazon, který má pro ty, již splňují velmi náročné pod‑
mínky, připraveny bonusy v podobě zvýhodněného zařazení ve
vyhledávání. Vyrábíme Five Easy’s obaly tak, abychom byli ve
všech parametrech úspěšní. A víme, jak na to, protože společně
s našimi zákazníky konkrétní řešení vyvíjíme a pomáháme jim

Umíme vytvářet obaly funkční a zábavné. Pomůžeme vašim obalům
přinášet hodnoty udržitelnosti a kvality. Pomůžeme vám uspět
ve tvrdém konkurenčním prostředí, protože my víme, jak na to.
Umíme nově definovat obal
v takto rychle se měnícím světě.
Jsme DS Smith Packaging. 

kontakt.dssmithczech@dssmith.com
www.dssmith.com/cs/packaging
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Čím jsou obaly
pro kosmetiku zvláštní?
Primární funkcí obalů je samozřejmě ochránit produkt, což je
u kosmetiky mimořádně důležité. Obal musí být funkční a re‑
spektovat složení produktů – různé typy kosmetických náplní
vyžadují různé obalové materiály. Například olejové výrobky
mají vysoké nároky na těsnění produktů a často vyžadují tmavé
obaly pro ochranu před světlem. Koncentrované přírodní silice
zase potřebují skleněné obaly. Pro emulzní pleťovou kosmetiku rádi využíváme tzv. airless systémy zabraňující přístupu
vzduchu, díky kterým pak můžeme používat například nižší
množství konzervantů. Kosmetika je doménou žen, ačkoliv
segment pánské kosmetiky v posledních letech roste, a obaly
by tedy zároveň měly být krásné, aby zaujaly již v místě prodeje a těšily pak uživatele v jejich koupelnách.
Jaké trendy podle vás
vládnou v kosmetice?
Za největší trend určitě považujeme téma udržitelnosti a ekologie, kterým se pečlivě zabýváme i my. Snažíme se proto
naprostou většinu obalů nakupovat lokálně, využívat recyklovatelné materiály a zbytečně netransportovat a „neprodávat
vzduch“.

Cílem redesignu pivní kosmetiky bylo například zajistit
kontinuitu s předchozí řadou.

Již dva roky používáme lahvičky s významnou příměsí re‑
cyklátu, podařilo se nám tak uspořit více než 10 tun nového
plastu. Zajímavý je i trend bezobalového nakupování, který
nabízíme u koupelových solí našim zákazníkům i my. Obaly se
vyvíjejí také po funkční stránce – kromě ochrany produktu dokáží některé z nich nabídnout také umocnění kosmetických
účinků. Pro naše oční sérum takto například využíváme unikátní
airless „tužku“ s chladivým kovovým aplikátorem na konci, který
napomůže stimulovat mikrocirkulaci a zmírnit otoky kolem očí.
Pro koho jsou vaše produkty určeny?
Jsou to především aktivní ženy ve věku 25–55 let, zajímající
se o zdravý životní styl, krásu a přírodu. V uplynulých letech
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jsme díky unikátní řadě pánské kosmetiky významně zacílili na
muže, jejichž zájem o kosmetiku obecně roste. Velmi důležitou
část našich zákazníků tvoří také zahraniční turisté, protože provozujeme několik prodejen v atraktivních turistických lokalitách
v historickém centru Prahy, v lázeňské části Karlových Varů
a v krásném Českém Krumlově. V prosinci se nám cílová skupina samozřejmě významně rozrůstá, neboť naše kosmetika
je již mnoho let také oblíbeným dárkem.
Mohla byste
představit vaše portfolio?
Naše produkty jsou inspirovány historií a založeny na obsahu
tradičních přírodních ingrediencí, typických pro naši zemi.
Nabízíme například pivní kosmetiku, založenou na obsahu
poctivého českého piva Ferdinand, vinnou kosmetiku s moravským vínem, kosmetickou řadu s karlovarskou vřídelní solí
a různými bylinami, meruňkovou kosmetiku, sedmikráskovou
kolekci a další řady. Dvakrát ročně uvádíme limitované edice
založené na obsahu sezonního ovoce, bylin a květin. Pro kaž‑
dou produktovou řadu máme vlastní design, jehož podstatou
jsou ve většině případů ruční kresby přírodních motivů – typických pro danou řadu.
Co chcete prostřednictvím
designu vyjádřit?
Také design našich produktů vyjadřuje již zmíněnou inspiraci historií a přírodou – obojí jsou
nám zároveň největší inspirací, a proto tvoří
ústřední motivy kresby ovoce, bylin či květin.
Odlišný přístup máme k pánským kolekcím
v retro designu, které jsou také založeny na
obsahu přírodních výtažků, v designu se však
inspirujeme oblíbenými dopravními prostředky
ze starých časů – veterány, bicykly, motorkami,
plachetnicemi a podobně. Zajímavostí z oblasti
inspirace jsou designy našich lahviček, na jejichž podobě se podílí sám majitel společnosti.
Při jejich navrhování se rád inspiruje historizujícími skleněnými lékovkami a flakony, které objevuje v nejrůznějších anticích a starožitnictvích.
Z jakých materiálů jsou obaly
vašich produktů vyrobeny a proč?
Nejčastěji používaným materiálem je u nás papír a PET. Část
výrobků je balena do skla. Při výběru obalových materiálů je
pro nás důležitým hlediskem jeho recyklovatelnost.
Kdo je autorem
a tvůrcem designu obalů?
Pro naši společnost je typické, že téměř vše vzniká přímo u nás,
na bázi dlouholetých přátelských vztahů, bez spolupráce
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s agenturami. Grafický design obalů pro nás tvoří již mnoho
let náš přítel a dvorní grafik Pavel Winter, který zpracovává
nádherné kresby výtvarnice Kamily Skopové, jež je pro nás
s láskou maluje také mnoho let.

Jaká je odezva
ze strany zákazníků?
Z reakcí jsme nadšeni, design je vnímán jako mimořádně povedený, elegantní a příjemně se odrazil na prodejích.

Mohla byste přiblížit
vznik designu některých obalů?
Zrod designu můžeme představit například na naší nejpopulárnější řadě, kterou je pivní kosmetika. Jednalo se v pořadí
již o druhý redesign pivní kosmetiky, kterou vyrábíme od roku
2008 a vždy po zhruba pěti letech přistupujeme k jejímu refitu. Cílem tedy bylo zajistit kontinuitu s předchozí řadou, komunikovat hlavní surovinu, kterou je poctivé pivo vyráběné
z českého chmelu, a poukázat na dávnou tradici skvělého čes‑
kého piva. Naším přáním také bylo dodat obalům exkluzivnější nádech, protože v rámci refitu došlo rovněž ke zkvalitnění
a obohacení receptur. Ke spolupráci jsme tradičně vyzvali našeho dvorního grafika Pavla Wintera, se kterým se nám báječně spolupracuje. Jsme přesvědčeni, že přátelská atmosféra
a radost, které tvorbu provázejí, se odrážejí i ve výsledném
pojetí – často to slýcháme i od našich zákazníků.

Limitovaná kolekce Brusinka

Kolik grafických návrhů
vám bylo předloženo?
Než jsme se dopracovali k finální podobě nové pivní grafiky,
rozpracovali jsme zhruba tři různé přístupy.
Čím vás zaujal
vítězný přístup?
Finální varianta zvítězila, protože splnila vše, co jsme od refitu
očekávali. Tmavá zelená barva, typická pro grafiku ve světě
piva, ve spojení s historizujícím písemným fontem, zdobnými
grafickými retro prvky a motivem chmelu vyvolává pocit exkluzivního produktu inspirovaného historií, ale také obsahem
piva a přírodních ingrediencí. Navíc zajišťuje plynulou kontinuitu na předchozí grafické pojetí řady.

Můžete na závěr
prozradit dodavatele
vašich obalů?
Jak jsem již zmínila na počátku, jednoznačně preferujeme lokální dodavatele – lahvičky odebíráme z jižních Čech, tuby
z jižní Moravy, papírové krabičky z blízkosti Prahy, papírové
tašky a sáčky z Vysočiny. Sofistikované obaly na pleťovou kosmetiku, které v Česku nikdo nevyrábí, protože jsme příliš malý
trh, máme ze Španělska.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.  
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RYOR SÁZÍ NA
ČISTOU A WELLNESS LINII
Známá česká rodinná kosmetická firma RYOR byla založena již v roce 1991 Evou Štěpánkovou. Tradici kosmetiky
s přírodními extrakty podtrhuje fakt, že veškerá výroba probíhá v areálu v Kyšicích u Kladna. S rostoucím počtem
mužských zákazníků se výrobce zaměřuje na unisex obaly. Nejen o obalech jsme si povídali s dcerou zakladatelky
Janou Štěpánkovou.
Adriana Weberová

Čím se vyznačují obaly pro kosmetiku?
Obal pro kosmetiku musí mít například speciál atest, který
se přikládá k takzvanému hodnocení bezpečnosti produktu.
Hodnotitel pak kontroluje, zda je obal bezpečný. Produkt musí
být chráněn před vnějšími vlivy.

vyměňuje střed kelímku a zůstává pouze vnější část obalu (ta
hezká), ovšem pravda je, že z hlediska hygieny nejsou ideál‑
ní. V závitech a mezírkách produkt ulpívá a množí se bakterie. Stále více trendy jsou také dávkovače, protože na rozdíl
od kelímku u nich nedochází k mikrobiologické kontaminaci.

Jaké jsou podle vás
trendy v kosmetických obalech?
Nejvíce trendy jsou teď obaly z recyklovaného plastu. Nicméně
sami výrobci přiznávají, že mají své mouchy. Například neumějí vyrobit zcela bílý obal. Dále jsou in refill obaly, kdy se

Jak se z hlediska designu
liší jednotlivé produktové řady?
Snažíme se držet dvě vzhledové linie. Jedna velmi čistá, kde
je použita většinou jedna květina, a druhá, která je více „well‑
ness“. Nicméně musím přiznat, že občas nám to i nevyjde.
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Není to však naše lajdáctví, ale snaha přizpůsobit se trhu, kde
je například větší příklon k „bylinným“ obalům.
S kým na designech obalů
vlastně spolupracujete?
Máme vlastní grafiky a dost konkrétní představu, co chceme.
Některé obaly jsem vytvořila já. Třeba konopnou nebo pivní
řadu. Už nás přešlo to, že na obalu musí být přesně to, co je
v přípravku obsaženo. Příliš atraktivně nejde zobrazit například kyselina hyaluronová ani mořské řasy. Byť účinkem jsou
skvělé, atraktivní nejsou ani trochu.

Kdo je vaše cílová skupina?
Máme celkem širokou cílovou skupinu, a to především ženy od
dvaceti let. Dá se říci, že naše cílová skupina se díky online
marketingu omlazuje. Mezi naše zákazníky se ovšem častěji
zařazují muži, a tak se snažíme volit obaly, které budou působit více jako unisex obal.

Mohla byste uvést příklady
zrodu designu vybraných obalů?
Například Decorative Care – řada obsahující make-upy
a podkladovou bázi. Zatímco na všech výrobcích máme
pouze jednu květinu, Decorative Care jsme chtěli odlišit.
A tak jsme nafotili kytici. Většinou fotky květin vzniknou náhodou. Obětujeme kytice, které dostáváme od klientů, k na‑
rozeninám či svátkům. Máme tak velkou databázi fotek,
z které je stále co vybírat. Stejně tak to bylo i u Decorative Care.
Dále stojí za zmínku značka Cannabis Derma Care. Grafik
měl za úkol navrhnout nový poutavý obal. Výsledné návrhy,
a to i po několika domluvách, vypadaly dost psychedelicky
a my už jsme potřebovali s řadou vyjít na trh. Za tři dny
jsem vyprodukovala několik návrhů, které jsem dále rozvíjela.
Nákresy probíhaly akvarelovými barvami, výsledné obrázky
se pak kolorovaly ve Photoshopu. Zákazníci obal hodnotí pozitivně, mluví o čistém, skandinávském stylu. Za ta léta jsme
pochopili, že obal skutečně prodává a musí být chytlavý.
Musí okamžitě upoutat pozornost. Neexistuje, abychom si
u obalu řekli: dobrý, takhle to stačí. Opravdu musíme být
nadšení. Pokud si nejsme jisti, dáváme vybrat zákazníkům na
sociálních sítích.

„Snažíme se držet dvě vzhledové linie. Jedna velmi
čistá, kde je použita většinou jedna květina.“

V SORTIMENTU SPOLEČNOSTI
RYOR NAJDETE PŘES
200 PRODUKTŮ, KTERÉ
TVOŘÍ MALOOBCHODNÍ
A PROFESIONÁLNÍ ŘADA.

Mohla byste prozradit
dodavatele obalů?
Nejvíce odebíráme obaly od českých dodavatelů. V posledních letech ale výrobci obalů velmi fúzují, a tak už je těžké
rozlišit, zda je obal z Německa či Francie. Dobrou zkušenost
máme i s italskými výrobci. Naopak nenakupujeme žádné
obaly z jiných kontinentů. Velkou roli hraje u výrobce spolehlivost. Tu bohužel získáme až po pár objednávkách. Pak samozřejmě cena a dostupnost.

foto: RYOR

Na jaké materiály sázíte nejraději a proč?
Nejčastěji se jedná o HDPE, PP, PET, glasspolymer i hliník.
Sklo není příliš vhodné kvůli vysoké hmotnosti a také kvůli
bezpečnosti. Pro olejové přípravky je možné použít například
pouze PET, protože oleje mají tendenci vzlínat.

Řada Decorative Care

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.  
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Privátní značky
pronikají
i do e-commerce
PRIVÁTNÍ ZNAČKY SE PROSAZUJÍ NEJEN V RETAILU, SVÉ MÍSTO MAJÍ I V NEJVĚTŠÍM TUZEMSKÉM
E-SHOPU ALZA.CZ NEBO TAKÉ V SEGMENTU PET FOOD. I V TĚCHTO ODVĚTVÍCH JE PROKLAMOVÁN
PRINCIP UDRŽITELNOSTI.
Adriana Weberová

M

yšlenka vlastní značky a vlastních produktů byla
v Alze přítomná už historicky. Začali zde malými
krůčky, například uvedením brandovaných sluchátek, tzv. alzátek. „Dalším příkladem pak mohou být i naše
vlastní PC sestavy pod názvem Alza GameBox. Vloni ale dozrál čas na to, abychom zkusili zákazníky oslovit ještě širší
nabídkou ,alzích produktů´,“ vzpomíná Ivana Škorvánková,
projektová manažerka pro značku AlzaEco, a přiznává, že
se inspirovali u potravinářských řetězců, kde podíl privátních
značek neustále roste.
Průkopníkem v oblasti privátních značek byla řada elektroniky
AlzaPower, kterou chrání plně recyklovatelný obal. „Při návrhu
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vlastních produktů jsme pracovali s myšlenkou co nejekologičtějšího balení. Výsledkem je například u produktů AlzaPower
celopapírová krabička přírodní barvy, která neobsahuje plastové blistry ani chemická lepidla. Technologie potisku balení je založená na inkoustu na bázi sójových bobů, což je
v současnosti asi ekologicky nejšetrnější řešení,“ uvádí Ivana
Škorvánková. Snadné je i rozbalování produktu. Namísto stříhání blistrů stačí přetrhnout jednoduchou papírovou pojistku
na klopě krabičky.
ALZAECO: VOLBA PADLA
NA BAG-IN-BOX — VÍCE NA

DESIGN

Aktuálně má náš největší internetový obchod v nabídce kolem
180 položek u AlzaPower a 16 položek u AlzaEco, přičemž
jsou vyvíjeny další produkty. U značky AlzaPower je ambicí
vynikat vyšší kvalitou, nápaditostí samotných produktů a jejich zpracováním. „U privátky AlzaEco jsme zatím na startu
a rozhodně plánujeme její rozšiřování. Značka AlzaPower se
u nás v e-shopu již úspěšně etablovala a od zákazníků sbírá
skvělou zpětnou vazbu – většina našich produktů má hodnocení daleko převyšující konkurenci a např. v kategorii nabíječek na mobilní telefony jsme se velmi rychle dostali mezi
TOP 3 nejprodávanější chargery na celém e-shopu Alza.cz,“
uzavírá Ivana Škorvánková.

elementy a barevností. Nejvyšší kategorie produktů premium
poskytuje detailnější popis složení pokrmů, fotky jednotlivých
složek, zmíněno je velké množství benefitů, produkty jsou rozděleny nejen podle stáří zvířete, ale také podle individuálních
potřeb (active vs. indoor).
DESIGN NEJNOVĚJŠÍCH
VLASTNÍCH ZNAČEK ODRÁŽÍ
VZTAH K PŘÍRODĚ — VÍCE NA

Vlastní značky se již také zabydlují v oblasti pet food. Ve svém
portfoliu je má například společnost Partner in Pet Food (PPF).
Podle slov Terezy Polanské, NPD Supervisor PPF, je snahou prostřednictvím obalu ve spotřebiteli vyvolat a podpořit vzpomínku
na svého mazlíčka. „Naše velká balení pro psy disponují
navíc úchopem, který zákazníkům usnadňuje transport. Dále
používáme znovu uzavíratelné varianty produktů se zipem,
které jsou velmi praktické pro průběžnou spotřebu. Přestože
se stále objevují požadavky na premium look (matný lak, metalické efekty atp.), snažíme se také klást důraz na recyklovatelnost a ekologii,“ připomíná nejsilnější trend současnosti
Tereza Polanská.
Firma nabízí tři kvalitativní skupiny výrobků, které odlišuje design obalu. První řadu economy lze rozpoznat podle jednoduché čitelnosti nápisů, stručných základních prvků a výrazné
barevnosti. Balení produktů ve skupině medium klade důraz na
informace o benefitech produktu, nechybějí informace o stáří
zvířete, pro které je produkt určen. Obal zaujme složitějšími

foto: THIMM pack'n'display

Privátní značky nabízí také MALL.cz., i když je zde aktuálně
vnímají spíše okrajově. „Naši zákazníci si mohou vybírat zboží
z řady výrobků MAX by MALL.cz, která je určena lidem se zájmem o kvalitní produkty za rozumnou cenu. Soustřeďujeme se
převážně na sortiment příslušenství, například k PC, mobilům,
fotoaparátům atp. Jde tedy mj. o myši, klávesnice, nabíječky
či kabely,“ vysvětluje za MALL.cz Táňa Lálová. Obaly zmíněných produktů jsou podle ní přirozeně prodejním nástrojem,
který má v první řadě sloužit ve prospěch samotného výrobku.
Tedy aby na něj zákazník viděl, mohl si jej prohlédnout bez
nutnosti rozbalení. „Zároveň je pro nás důležité, aby obaly
splňovaly ekologické požadavky. Dbáme proto na celkovou
ekologii výrobků, jíž je obal přirozenou součástí.“ Obal je pro
nákupní galerii důležitý zvlášť u produktů, které jsou vystaveny
v prodejnách. „Zde zákazníkům poskytujeme širokou nabídku
doplňkového prodeje – například ze segmentů drobných domácích spotřebičů nebo elektroniky, kde máme vlastní značky
zastoupeny,“ dodává Táňa Lálová.

ROZDÍLY MEZI BRANDY
A PRIVÁTNÍMI ZNAČKAMI
ZAČÍNAJÍ MIZET.
Obecným trendem je věnovat stejnou pozornost složení i designu jako brandovým položkám. Rozdíly mezi brandy a privátními značkami tak začínají mizet.
S obaly pro pet food má zkušenost i společnost THIMM
pack'n'display. Například obal z vlnité lepenky s výrazným
digitálním potiskem na krmivo pro psy pro společnost Green
Petfood. „Otvory pro prsty na obalu usnadní spotřebiteli otvírání a umožňují jednoduchou manipulaci,“ uvádí Leoš Máslo,
project manager POP & POS, THIMM pack'n'display. Obal
je vyroben z ekologické vlnité lepenky a lze ho bez problémů
recyklovat.
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Zelenou cestou
jdou i e-shopy
TAKÉ E-SHOPY SE ZAČÍNAJÍ CHOVAT EKOLOGIČTĚJI. SNAHOU JE ÚSPORA MATERIÁLŮ, Z KTERÝCH
JSOU OBALY VYROBENY, ALE I OPTIMALIZACE LOGISTICKÉHO ŘETĚZCE. VELIKOSTI PŘEPRAVNÍCH
OBALŮ PROTO VÍCE KOPÍRUJÍ ROZMĚRY ZBOŽÍ. NA TRHU SE OBJEVUJÍ I OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ
VARIANTY.
Adriana Weberová

J

ednoznačným trendem v e-commerce a u zasilatelských
firem je používání obalů na míru, což potvrzuje vyjádření
výkonného ředitele Zásilkovny Ondřeje Žáka: „Důležitým
aspektem, na který klademe důraz a e-shopy na něj upozorňujeme, je, abychom tzv. nevozili vzduch, tedy aby velikost obalu korespondovala s velikostí obsahu.“ Jenom pro
doplnění, výdejní místa přijímají zásilky ve dvou kategoriích.
Ve standardní, kde zásilka musí splňovat hmotnost do 5 kg
a součet rozměrů všech tří stran zásilky do 120 cm. Druhou
kategorií jsou zásilky nadrozměrné s hmotností do 10 kg
a rozměrem jedné strany zásilky od 70 cm do 120 cm nebo
maximálním součtem rozměrů všech tří stran do 150 cm.“
O Zásilkovně se dočtete také na straně 77. Vyrobit lepenkové
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krabice na míru umí například společnost MAIL STEP (její technologii si můžete připomenout v únorovém vydání magazínu
Packaging Herald) nebo firma Packung. Více informací v reportáži v červnovém vydání.
Na zasilatelské obaly z lepenky vyrobené na míru vsadilo
druhé největší tuzemské knižní nakladatelství Euromedia
Group. Nový stroj od italského výrobce CMC by měl
nakladatelství ušetřit až pět milionů korun ročně.

Na optimalizaci přepravního balení se zaměřil e-shop
EVA.cz. Cílem bylo z hlediska velikosti nahradit předimenzované krabice. „Optimalizace obalů byla vzájemnou prací
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THIMM pack’n’display a kolegů z logistiky EVA.cz. Tím, že
sídlíme v regionu tohoto všetatského výrobce obalů z vlnité
lepenky, vše proběhlo velmi rychle včetně vyzkoušení vzorových rozměrů v praxi,“ pochvaluje si Jiří Řehák, provozní ředitel EVA.cz. Designéři obalů z THIMM pack’n’display navrhli
zasilatelské obaly tak, aby byly ideálně kombinovatelné pro
vyskládání na paletě. Čím lépe se obaly na paletu skládají,
tím méně prázdného prostoru vznikne a paleta je lépe vytížena. Díky novému řešení lze na ní stohovat zásilky až do
výše dvou metrů. Kamion je tak lépe vytížen a náklady na
přepravu se snižují.
Zvoleno bylo šest velikostí krabic
Výsledkem spolupráce je šest rozměrů obalů, které zásadně
optimalizují balicí proces. „Při porovnání časových i finančních nákladů musel e-shop uznat, že se mu více vyplatí kupovat krabice nové a nevyužívat již použité, ve kterých jim je
dodáváno naskladněné zboží,“ doplňuje Lukáš Poříz, key account manager, THIMM pack’n’display. Šest velikostí krabic
navíc omezuje množství výplňového materiálu. Obrandované
obaly jsou vyrobeny z třívrstvé vlnité lepenky typu B a z pětivrstvé vlnité lepenky typu EB. „V souvislosti s aktuálními změnami v přepravních podmínkách, kdy cenu ovlivňuje daleko
více velikost než hmotnost zásilky, přibyde pravděpodobně
ještě další typ obalu ve tvaru tubusu. Ten se bude využívat pro
dlouhé a úzké zboží,“ prozrazuje Jiří Řehák.
V segmentu e-commerce byl nedávno také představen opakovaně použitelný obal. Originální řešení v podobě přepravního
balení RepeteBox nyní testuje Alza.cz. Novince se věnujeme
i na straně 64 a na www.packagingherald.cz. Znovu použi‑
telná obálka může při zachování ochrany zboží před poškozením v mnoha případech nahradit krabice. RepeteBox neboli tzv. měkkouš má tvar obálky a lze jej poskládat variabilně
do více velikostí. Voděodolný plášť je vyroben v chráněných
dílnách z nepotřebné PVC plachtoviny, která pochází částečně například z vyřazených reklamních bannerů. Suché typy
jsou z PES. „Aktuálně ho testujeme na Slovensku při zasílání

menší elektroniky, například mobilních telefonů a disků, ale
také kosmetiky a drogerie,“ uvádí Lukáš Baudyš, ředitel logistiky Alza.cz.
RepeteBox v současnosti dále spolupracuje s e-půjčovnou dětského oblečení Ebuu, se start-upem Genster a prodejcem moderních potravin Ajdu.cz. „Jednání probíhají také s dalšími
velkými i malými e-shopy. Například s Econeou, nakladatelstvím Martinus, e-shopem ZkusNosítko.cz či projektem Děláme
do plen,“ doplňuje zakladatel start-upu RepeteBox Richard
Bystřický.

Co vedlo zakladatele start-upu k vývoji podobného obalu?
„Sami často nakupujeme online a vrásky nám dělá, kolik
z toho zůstává odpadu. Proto chceme vyměnit jednorázové
obaly za takové, které mohou e-shopy používat pořád dokola.“ Myšlenka projekt realizovat vznikla v prosinci 2018.
První prototypy byly na světě v únoru 2019. Dalších šest měsíců se vyráběly nové a nové prototypy (celkově vzniklo přibližně 25 různých typů prototypů a neustále přibývají další).
„Zároveň jsme vymýšleli, jak naše produkty co nejrychleji
a nejefektivněji dostat na trh. První půlrok byl také ve znamení
představování našich prototypů e-shopům, logistickým firmám
či odborníkům z e-commerce,“ vzpomíná Richard Bystřický.

VÝVOJ OBALU STÁLE PROBÍHÁ —
VÍCE NA

PI
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E-shopaři přemýšlejí
nad obaly čím dál
tím více
ČESKÁ REPUBLIKA MÁ NEJVÍCE E-SHOPŮ V PŘEPOČTU NA JEDNOHO OBYVATELE NEJEN
V EVROPĚ, ALE I CELOSVĚTOVĚ. DÍKY SILNÉ KONKURENCI, POSILOVÁNÍ POZICE VELKÝCH HRÁČŮ NA
TRHU A CELKOVÉ SITUACI NA ČESKÉ E-COMMERCE SCÉNĚ SE I STŘEDNÍ A MENŠÍ PRODEJCI ZAMĚŘUJÍ
ČÍM DÁL TÍM VÍCE NA OPTIMALIZACE SVÝCH NÁKLADŮ A BALENÍ NENÍ VÝJIMKOU.
Jan Kalianko
Klasika ustupuje
Zatímco před deseti lety bychom našli klasické klopové krabice z vlnité lepenky, strečovou fólii a obálky s bublinkovou
fólií snad všude, postoupila doba kupředu. Dnešní e-shopař
už přemýšlí nad pracností balení i dalšími možnostmi, jak jednorázové obaly pro zaslání zlevnit. Ke změně myšlení také
značně pomáhá osvěta ze strany výrobců a dodavatelů obalových materiálů.
E-shopaři dnes už nekoukají jen na cenu samotné krabice,
ale počítají také s časovou náročností balení nebo potřebou
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lepicí pásky. Klasické krabice tady ustupují a jsou nahrazovány variantami, které mají slepené dno, dají se složit jedním
pohybem bez použití lepicí pásky a uzavřít například pomocí
samolepicího proužku.
Také díky příchodu módy do on-line prostředí se posunulo
vnímání obalů novým směrem. Objevily se například plastové jednorázové sáčky, které jsou lehčí, podstatně levnější
a práce s nimi rychlejší. Zároveň nahradily do té doby relativně drahé obálky s bublinkovou fólií. Ty jsou dnes již skoro
přežitkem.
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Některé e-shopy uvádějí, že při přechodu z lepenkových klopových krabic na lépe koncipované krabice či plastové obaly
ušetřily nejen jednotky korun za samotný obal, ale zpravidla
i dvě až čtyři koruny za výplňový materiál a lepicí pásku. Zaba‑
lení jednoho balíku se zkrátilo v průměru o 15 až 20 sekund.
To je při stovkách zabalených zásilek denně už hodně času
a ve výsledku i peněz.

strojem z něj lze udělat výplň, jež efektivně tlumí vnější nárazy při přepravě. Nevýhodou je ovšem papírový prach, který
vzniká při drcení a perforování a zůstává na výplňovém materiálu. Při zabalení se pak přenese na zboží, které musí být
neprodyšně zabaleno, jinak je znehodnoceno právě prachem
z drcení. Zároveň je takovýto výplňový materiál relativně těžký
a stroj na drcení není nejlevnější.

Obal jako součást brandu
E-shopy začínají s logistickými obaly pracovat mnohem více
než jen potištěním logem. Mezi konkrétní příklady můžeme počítat e-shopy jako mediálně známý SpokojenýPes.cz, s jehož
obaly jste se v magazínu Packaging Herald již několikrát
setkali.

Třetí, asi nejpoužívanější variantou je balení pomocí vzduchových polštářů. Ty si pomocí stroje nafouknete a vyrobíte přímo
ve skladu. Z jedné malé role uděláte několik metrů krychlových
výplně. Výplň tvoří z většiny pouze vzduch, proto je vhodná
i při nárocích na hmotnost. A právě tu dnes sledují balíkoví
dopravci jako hlavní faktor ceny za zásilku.

Podobně úspěšný nápad realizovala i Petra Plemlová
z e-shopů unuo.cz a unuodesign.cz. Ta navrhla krabici, která
vypadá jako malý kufřík, který se po odtrhnutí jedné perforované části změní na praktický zakladač do skříně. A podobných nápadů českých e-shopařů je více.

Pošta už neřeší
hmotnost, ale objem
Pokud jsme zmínili hmotnost jako hlavní ukazatel ceny za odeslanou zásilku, schyluje se možná k zásadní změně. Česká
pošta letos změnila účtování z hmotnosti na objem. Určila velikosti balíků, a pokud je některá ze stran delší, spadáte automaticky do vyšší cenové kategorie.

Speciální obaly
pro speciální zboží
Ještě před několika lety bylo také nemyslitelné, abyste měli jednoduše dostupné obaly pro speciální zboží, jako jsou například rostliny. Dnes už i zahradníci či jiní e-shopaři, kteří mají
specifické požadavky na zasílání, mají dostatek možností.
I na českém trhu již najdete speciální obaly, a pokud zrovna
pro váš specifický obor nejsou, postačí zpravidla oslovit výrobce a ten již obaly vyvinuté má nebo je za pár dnů vyvine
a představí.
Zatímco malé e-shopové obchody, které vyřizují objednávky
z obýváku, stále používají jako výplňový materiál vše, co je
po ruce, ty větší již řeší, jak i výplně zásilek vhodně optimalizovat. V posledních letech výrazně dominoval obalový materiál flo-pak, ten je ale relativně drahý a pro skladování velmi
objemný. Není tedy divu, že obchodníci postupně přecházejí na alternativy, u kterých neřeší jen cenu za objemovou
jednotku, ale také skladovatelnost a objemové nároky při
skladování.

Tento způsob změnila pošta zatím jen pro podání zásilek na
pobočkách, ale zaznívají hlasy, že se chystá i na e-shopy
a jiné zásilkové obchody. Zároveň o změně potichu mluví i někteří čeští balíkoví přepravci, z nichž někteří uvažují dokonce
o kombinaci velikosti a hmotnosti. Jakmile jeden z parametrů
překročíte, spadnete do vyšší kategorie.
Pokud přepravci k tomuto kroku přistoupí, bude to pro e-shopy
znamenat optimalizovat zásilky na určité standardizované rozměry krabic a také větší tlak na další optimalizaci balení.
O tom, jak to vše dopadne, nás přesvědčí až čas.
O TOM VŠEM BUDE
I PACKAGING SUMMIT
O balení a jeho slastech a strastech v českých e-shopech
bude i konference Packaging Summit, která proběhne
začátkem dubna v rámci Czech On-line Expo 2020 na
výstavišti v pražských Holešovicích, což je největší

Jedním z řešení je drcený nebo mačkaný papír. Mačkaný papír
se zpravidla odvíjí z role, není drahý a role na skladování není
moc objemná. Výsledek je pak obstojný. Nevýhodou je však
relativně vysoký náklad na pořízení stroje. Obdobné je to ale
u všech materiálů, které si e-shop vyrábí přímo ve svém skladu.
Druhým hojně využívaným řešením je drcení a perforování lepenkového odpadu. Mnoho obchodníků má dostatek krabic
z lepenky, které by jinak vyhazovali či recyklovali. Drticím

český veletrh pro e-commerce a on-line business. Na
bezmála 7000 m2 přivítá pět až sedm tisíc návštěvníků
ve dvou dnech, představí 17 konferencí se zhruba
150 přednáškami a více než 100 vystavovatelů. Pokud
máte k e-commerce blízko, neměli byste zde v dubnu chybět.

Pozor, registrace na Packaging Summit jsou již v plném
proudu na www.czechonlineexpo.cz. Mediálním part‑
nerem je i magazín Packaging Herald.
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UZÁVĚRY
SE OTEVÍRAJÍ
DVAKRÁT
SNADNĚJI

věkové kategorii v současnosti 26,5 % spotřebitelů a v roce
2060 by jich mělo být až 40 % . Podle společnosti Crown je
nutné těmto lidem nabídnout funkční a zároveň snadno použitelné balení. Uzávěr Orbit je proto jednou z inovací, se kterou
společnost přichází na trh.
Fernando Baroja, generální ředitel společnosti Cidacos,
uvádí: „Zpětná vazba trhu na zavedení uzávěru Orbit u konzervované zeleniny nás opravdu nadchla. Komentáře našich
zákazníků jsou jasným důkazem, že je správné tento uzávěr
zavést u celé řady dalších produktů. Kromě zvýšení komfortu
našich spotřebitelů uzávěr také lépe chrání produkty i v celém
dodavatelském řetězci. Máme tedy jistotu, že naše zboží dorazí na místo určení v nejlepším možném stavu.“

SPOLEČNOST CIDACOS JE PŘEDNÍ ŠPANĚLSKÝ
PRODUCENT NAKLÁDANÉ ZELENINY, KTERÝ NA
TRHU PŮSOBÍ JIŽ PŘES 70 LET. S CÍLEM USNADNIT
ZÁKAZNÍKŮM POUŽÍVÁNÍ SVÝCH PRODUKTŮ
SPOJILA SÍLY S FIRMOU CROWN FOOD EUROPE.
VÝSLEDKEM SPOLUPRÁCE JE PRODEJ CHŘESTU,
RAJČAT A HUB NA PORTUGALSKÝ A ŠPANĚLSKÝ
TRH S INOVATIVNÍM UZÁVĚREM ORBIT, KTERÝ
OCENÍ NEJEN SENIOŘI.
Ze zahraničního zdroje

B

ěhem procesu plnění zeleniny do sklenic se vytváří podtlak, který ztěžuje otevírání, protože na víčko působí
atmosférický tlak. Otevírání je tedy obtížnější zejména
u větších nádob. A právě nový design uzávěru Orbit tento
problém řeší. Víčka se otevírají dvakrát snadněji než běžné
uzávěry.
Uzávěr je tvořen dvěma částmi. Středový plovoucí panel je
podtlakově upevněn ke sklenici. Vnější kroužek pak zvyšuje
bezpečnost balení a zároveň funguje jako zařízení pro otevírání a opětovné uzavření. Jednoduchým otočením se kroužek
uvolní a bez odporu uvolní uzávěr od sklenice. Síla, kterou je
nutné vyvinout k otevření, je tak mnohem nižší. Otevření produktu je díky tomu pro spotřebitele všech věkových kategorií
daleko jednodušší.

Inovativní design uzávěru je ideální pro starší osoby, které mívají potíže se zručností. V Evropě tvoří spotřebitelé starší 60 let
25 % celkové populace a podle předpokladů dosáhne jejich
podíl v roce 2060 zhruba 34,1 %. Ve Španělsku je v této
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Z hlediska výroby uzávěr Orbit umožňuje využívat podobná
uzavírací zařízení a stejné povrchové zpracování skla. Proto
může společnost Cidacos i nadále používat původní skleněné
obaly. Společnost zvolila uzávěry o průměru 63 a 82 mm
a v roce 2020 má v plánu je zavádět i u dalších značek.
Na uzávěry se více zaměříme v prosincovém vydání.

Kvalita našich
strojů zaručí kvalitu
vašich obalů nejen
pro e-commerce
BECK PACKAUTOMATEN
automatický balicí systém pro e-commerce
• Balení v oblasti e-commerce Mail-order & returns • Díky svým
znalostem v oblasti e-commerce a zásilkových obchodech nabízí
beck packautomaten speciální systém na zakázku • Řešení
Mail-order & returns pro jednoduché a nákladově efektivní balení

WAVEWRAP® systém
Zásilka zabalená v jednom kroku,
ihned k odeslání. Slouží jako ekologická
náhrada obalů z lepenky
• Ekologie — pouze jeden materiál — 100% recyklovatelný
• Optimalizace procesu — snižuje nároky na proces balení, vysoká
efektivita • Úspora nákladů — jeden stroj, jeden materiál, optimální
velikost balení • Komplexní ochrana — dokonale pevný a lehký obal,
optimální rozměry • Opakovaně využitelný obal při zasílání zboží zpět

Vše exkluzivně
od NEDPAK
PACKAGING s.r.o.
info@nedpak.cz
www.nedpak.cz

VÝZKUM

PODPORA
ZÁLOHOVÁNÍ
PET LAHVÍ
KLESÁ
LIDÉ NEMAJÍ DOSTATEČNÉ INFORMACE
K FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU ZÁLOH NA PET LAHVE
(ZPŮSOB VRACENÍ, SKLADOVÁNÍ A DALŠÍHO
VYUŽITÍ). PO SEZNÁMENÍ S NAVRHOVANÝMI
PARAMETRY PODPORA ZÁLOH KLESÁ.
O STUDII INSTITUTU INESAN INFORMOVALO
SPOTŘEBITELSKÉ FÓRUM.
Adriana Weberová

S

rovnávací studie INESAN (Institutu evaluací a sociálních analýz) posuzovala výsledky pěti samostatných
a na sobě nezávislých výzkumů zaměřených na postoje
obyvatel k zálohovaným PET obalům. Konkrétně šlo o projekty
IPSOS (Postoje české společnosti k zálohování PET lahví; leden
2019), Kantar CZ (Výzkum postojů Čechů k zálohovému systému; leden 2019), KPMG (Nákupní zvyklosti 2018: Obaly
a třídění; listopad 2018), Mareco (Problematika zálohování
PET lahví; březen 2019) a MARKENT (Postoje veřejnosti k zálohovaným obalům; duben 2019).
Na základě zadání Spotřebitelského fóra posuzoval INESAN
výstupy z jednotlivých průzkumů především s ohledem na pa‑
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rametry, které jsou vyžadovány oborovými normami pro
správně provedený a prezentovaný výzkum. „Hlavním cílem
studie INESAN bylo zjistit, zda je na základě výsledků pěti
samostatných a na sobě nezávislých výzkumů zaměřených
na postoje obyvatel k zálohovaným PET obalům možné odhadnout vhodnost zavedení zálohovaného systému na obaly
v ČR,“ uvedl předseda správní rady Spotřebitelského fóra
Kryštof Kruliš.
Z jednotlivých průzkumů vyplývá, že dotazovaní často nemají
dostatečné informace o fungování zamýšleného systému záloh
(způsob vracení, skladování a dalšího využití), aby se mohli
kvalifikovaně rozhodnout, zda ho budou využívat či nikoliv.
V případě výzkumů, ve kterých byly respondentům takovéto
informace sdělovány v průběhu dotazování, se ukazuje spíše
záporný postoj k zálohovaným obalům. Naopak u výzkumů,
kde tazatelé neposkytovali respondentům informace o fungování systému zálohovaných obalů, se ukazuje spíše kladný postoj k zálohovaným obalům. U výzkumů, kde je respondentům
nabízena možnost „nevím“ nebo „nezajímá mě to“, se k této
možnosti kloní značná část dotazovaných. To dokládá, že respondenti nemají o systému dostatečné informace, na základě
kterých by si mohli utvořit stabilní postoj.
Informovaní respondenti obecně hodnotili systém zálohovaných lahví spíše negativně, zatímco neinformovaní ho hodnotili spíše pozitivně. „Klíčové je správně a úplně informovat
o tom, co systém zálohovaných obalů obnáší. Lidé jsou výrazně nakloněni snaze o omezení vzniku odpadu, ale nemají
moc přehled o tom, co pro to konkrétně budou muset sami
udělat. A systém záloh na ně klade poměrně vysoké požadavky, které většina v praxi nejspíše nebude splňovat,“ upozorňuje Roman Lyach z INESAN.

DALŠÍ ZÁVĚRY STUDIE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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Chytré teploměry
chrání zboží během
přepravy i skladování
ČASTO PRACUJEME SE ZBOŽÍM, KTERÉ JE CITLIVÉ NA TEPLOTU. TA MUSÍ BÝT MONITOROVÁNA BĚHEM
CELÉHO DISTRIBUČNÍHO ŘETĚZCE. TEPLOTU MOHOU OHLÍDAT NAPŘÍKLAD IOT TEPLOMĚRY OD
SPOLEČNOSTI T-MOBILE.
Vojtěch Jurásek

CH

ytrá zařízení tzv. internetu věcí (Internet of
Things – IoT) pomáhají řešit problémy v řadě
odvětví. V logistice a skladování jsou užitečným řešením tzv. chytré teploměry, které dokážou spoleh‑
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livě a dlouhodobě monitorovat úroveň teploty a vlhkosti. Když
se některá z hodnot vychýlí mimo nastavenou hranici, teploměry ihned odešlou upozornění prostřednictvím SMS zprávy,
e-mailu nebo telefonického hovoru. Z kompletního průběhu

DIGITALIZUJTE
PROCES   BALENÍ!
BALTE   INTELIGENTNĚ — pomocí softwaru CoLOS V6, který spojuje
centralizovaná produktová data, systémy pro řízení linek, obsluhu tiskárny
a zařízení pro kontrolu kódů ve zcela integrovaných řešeních.
• snižte náklady na přebalování a vyřazování výrobků
• eliminujte chyby obsluhy
• zvyšte výrobní výkon omezením prostojů
• zjednodušte sledování pohybu palet
• chraňte hodnotu značky dodržováním předpisů v dodavatelském řetězci
Optimalizujte provozy, automatizujte, zavádějte digitalizaci jako nejlepší
a nákladově nejefektivnější způsob k dosažení zlepšení výkonu, spolehlivosti,
udržitelnosti a efektivity balení.
Klíčovým prvkem jsou individualizace a zákaznická řešení na míru.
Softwary CoLOS V6, CoLOS Base V6 a CoLOS Factory od Markem–Imaje
vám nabídnou řešení tak, aby vyhovovala vašim cílům a požadavkům.
Od řízení a monitorování tisku na úrovni linky po možnost ovládání
99 zařízení v rámci celého závodu.

obchod@ondrasek.cz
www.ondrasek.cz
www.markem-imaje.com
+420 558 639 611

KOMPLEXNÍ ZNAČICÍ TECHNOLOGIE PRO VÝROBNÍ A BALICÍ LINKY
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měření lze také generovat reporty za zvolené období. „IoT
teploměry od T-Mobile máme instalovány v lednicích s léky
a mrazácích s biologickými vzorky. Poskytují nám detailní přehled o teplotě uchovávaných medikamentů a vzorků s okamžitým upozorněním na případné odchylky od požadovaných
teplot,“ říká Ladislav Bortlík z firmy Artroscan.
Sledování teploty na dálku
Funkce chytrých IoT teploměrů ocení majitelé logistických
skladů, prodejen smíšeného zboží, stejně jako třeba výrobci
regionálních potravin s chlazeným skladem. Ohlídají například lednice na farmě s výrobnou sýrů stejně jako zásoby
v chladicích boxech v restauracích. Při výpadku proudu nebo
poruše chlazení mohou zachránit zboží za desítky tisíc korun.
IoT teploměry ale pomáhají třeba i pěstitelům květin a náročných rostlin ve sklenících, jak potvrzuje Ondřej Prokeš z firmy
ATELIER PTI: „Chytrý teploměr používáme ve skleníku, který je
50 kilometrů od mého domu. Skleník se subtropickými rostlinami má automaticky spínané topení, ale chytrý teploměr mě
v případě poklesu teploty pod nastavenou hodnotu upozorní
varovnými SMS zprávami. Využíváme i funkci měření vlhkosti.
Ta mi ukáže, že se doopravdy zapnula automatická závlaha.
Takže i takto na dálku mohu být klidný, že je vše v pořádku.“

IOT TEPLOMĚR SE OVLÁDÁ NA
DÁLKU Z CHYTRÉHO MOBILU
V PŘEHLEDNÉ APLIKACI
IOT MANAGER.
Signál po celé republice
a baterie na několik let
Chytré IoT teploměry od T-Mobile hodnoty naměřené teploty
a vlhkosti posílají přes speciální datovou síť pro internet věcí,
nazvanou Sigfox. Signál sítě Sigfox pokrývá celou Českou republiku a na rozdíl od signálu pro mobilní telefony nebo wi-fi
daleko lépe prochází pevnými překážkami. IoT teploměry je
tedy možné umístit prakticky kamkoli – třeba i do podzemních
prostor nebo za několik zdí. Přenos dat ze zařízení internetu
věcí po síti Sigfox je také energeticky nenáročný. Měřicí zařízení může tedy bez připojení na elektřinu fungovat na baterii
mnoho měsíců a v některých případech i několik let. Vždy záleží na četnosti odesílání naměřených dat. Sami uživatelé se
přitom mohou rozhodnout a také snadno nastavit, zda bude
chytrý teploměr odesílat naměřené hodnoty třeba každých
30 minut nebo jen jednou za 24 hodin.
IoT teploměr se ovládá na dálku z chytrého mobilu v přehledné
aplikaci IoT Manager. V aplikaci se zobrazují naměřené hodnoty, které je možné exportovat pro další zpracování, a také
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se zde nastavují hraniční hodnoty teploty a vlhkosti, při jejichž
dosažení se odešle upozornění. Pokud by někomu nevyhovovalo ovládání prostřednictvím mobilní aplikace, může k nastavení použít přehledný internetový portál, který si otevře ve
webovém prohlížeči v počítači. „Hledali jsme kvalitní a spolehlivé měření teploty ve skladech surovin pro potravinářskou
a farmaceutickou výrobu, kterým jsme chtěli nahradit do té
doby užívané teploměry a vlhkoměry. Chtěli jsme mít především online přístup k datům, možnost jejich snadné analýzy
a také exportu, abychom je v případě potřeby mohli poskytnout třetím stranám. Důležitá pro nás byla i nezávislost na ne
vždy spolehlivém připojení přes wi-fi, které jsme do té doby
používali,“ uvádí Tomáš Vysoký, finanční a provozní ředitel
společnosti Barentz.

FUNKCE CHYTRÝCH
IOT TEPLOMĚRŮ
OCENÍ NAPŘÍKLAD MAJITELÉ
LOGISTICKÝCH SKLADŮ.
Instalaci IoT teploměrů od T-Mobile zvládne prakticky kdokoli – není třeba je připojovat pomocí kabelů ani propojovat
s místní wi-fi sítí, instalace je snadná a do značné míry automatizovaná. „Využili jsme teploměry od T-Mobile a na základě
zpracované teplotní mapy jsme jich celkem devět nainstalovali
na různá místa ve skladech. Oceňujeme jednoduchý online
přístup k datům z jednotlivých teploměrů a možnost nastavit
automatické varovné zprávy v případě překročení teploty či
teplotního intervalu. Rozhodně je to jednoduché a efektivní řešení pro všechny, kdo potřebují nebo ze zákonných důvodů
musí sledovat teplotu a vlhkost ve svých provozech,“ dodává
Tomáš Vysoký z firmy Barentz.
Efektivní řešení za dostupnou cenu
Zmíněné teploměry splňují všechny běžné požadavky na průběžné měření a zaznamenávání teploty a vlhkosti ve skladových prostorách, výrobních halách, přepravních kontejnerech,
chladírenských vozidlech i na dalších místech, kde by bylo jen
velmi obtížné instalovat jiné typy teploměrů. Zásadní výhodou
technologie internetu věcí a sítě Sigfox je přenos naměřených
dat přes překážky neprostupné pro signál wi-fi a mobilní sítě
a velmi dlouhý provoz teploměrů na baterie.
V základní verzi získáte možnost na dálku kontrolovat teplotu
i vlhkost a nastavit si upozornění při překročení mezních
hodnot. Zvolit můžete i pokročilejší verze s vlastním LCD displejem a možností umístění ve venkovních prostorách. V nabídce je rovněž nejvyšší model s externí sondou pro umístění
do vody nebo mrazicího boxu. 

GS1 EDI
Globální standard pro elektronickou výměnu dat
Vyšší efektivita obchodní komunikace, např. výměny elektronické objednávky, faktury, dodacího listu
Automatizace procesů a automatické párování obchodních dokumentů
Nižší administrativní a provozní náklady
Méně papírových dokumentů – vyšší přesnost, snížení chybovosti

www.gs1cz.org
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Aplikace 2D kódu GS1 DataMatrix na logistické etiketě v národním podniku Budějovický Budvar

Novinky ve
standardech GS1
(nejen) pro logistiku

Vzorová GS1 LL
s GS1 DataMatrix

PUBLIKACE GS1 GENSPECS (GS1 GENERAL SPECIFICATIONS) PŘEDSTAVUJE „BIBLI“ STANDARDIZAČNÍ
ORGANIZACE GS1. KAŽDÝ ROK VYCHÁZÍ VYDÁNÍ DOPLNĚNÉ O NOVÉ STANDARDY, KTERÉ
VYCHÁZEJÍ VSTŘÍC VÝVOJI NA TRHU. CO ZAJÍMAVÉHO PRO SVĚT LOGISTIKY A MALOOBCHODU
PŘINESLA LETOŠNÍ EDICE?
Michal Bílý, GS1 Czech Republic

Zákaz opakovaného
využívání GTIN
GTIN, Global Trade Item Number, globální číslo obchodní
položky, je páteřní součástí Systému GS1. Představuje základní GS1 identifikační klíč pro jednoznačné určení většiny
položek na globálním trhu a nejrozšířenější strukturovanou informaci. Emise GTIN podléhá řadě propracovaných pravidel,
která odpovídají zejména na věčné otázky typu „Kdy přiřadit
nový GTIN?“ a „Je možno přiřadit již jednou využitý GTIN
opakovaně?“. Od 1. 1. 2019 je dlouho dopředu avizovaná
odpověď na druhou otázku zcela jednoznačná: GTIN nelze
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opakovaně přidělit žádné položce, a to nejen v oblasti zdravotnictví, kde toto omezení platilo již dříve, ale ani v rámci
celého trhu. Důvodem je především snaha o předcházení nedorozumění a závažným chybám v oblasti on-line obchodu.
Vývoj standardů pro sektor logistiky:
nástup standardních 2D symbolů
V logistice se doposud setkáváme s 2D kódy relativně zřídka;
převažují různá proprietární řešení usnadňující například interní identifikaci skladových pozic, ramp, manipulační techniky apod. Typickým standardem GS1 v logistice je v praxi
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široce využívaná GS1 logistická etiketa, GS1 LL. Povinným
standardním datovým nosičem je doposud v rámci GS1 LL
čárový kód GS1-128. Standardní 2D symboly bude nově
možno využívat na této etiketě k doplnění stávající lineární
symboliky. Podmínkou bude zakódování veškerých informací
uvedených v symbolu GS1-128 s možností kódování dalších
doplňkových informací.
HRI (Human Readable Interpretation), okem čitelná informace
dat zakódovaných ve 2D kódu nebude povinná, pokud
budou příslušná data již uvedena pod kódem GS1-128 nebo
bude tato informace zcela zřejmá z textu na etiketě. Umístění
doplňujícího 2D symbolu na GS1 LL je doporučeno v její
střední části napravo od zde uvedených údajů. Reálná velikost
2D symbolů je samozřejmě závislá na počtu zakódovaných
informací a na základní stavební jednotce – tj. Modulu X.
Nové GS1 GenSpecs již uvádějí příslušné toleranční pole pro
Modul X dvoudimenzionálních kódů uvedených na GS1 LL,
a to v rozsahu 0,743–1,500 mm, kde hodnota 0,743 mm
představuje jmenovitou (tj. 100%) velikost. Je tedy zřejmé, že
nástup standardních 2D kódů v tomto sektoru je již možný
a je technicky připraven.
GS1 aplikační identifikátor (8026) — ITIP
Pro možnost detailní identifikace obsahu obchodních jednotek
ložených na dané logistické jednotce byl schválen nový GS1
AI – ITIP (Identification of Pieces of a Trade Item Contained in
a Logistic Unit).
Numerický formát GS1 AI (8026) je následující: N4 + N14
+ N2 + N2, kde po čtyřmístném aplikačním identifikátoru
ITIP následuje GTIN, který identifikuje kompletní obchodní jednotku. Dále je uvedeno dvoumístné číslo konkrétního kusu obsaženého v obchodní jednotce a dvoumístný závěr sekvence
označující celkový počet kusů v této obchodní jednotce.
GS1 AI (8026) musí být povinně uváděn s AI (00) – SSCC
a s AI (37) – celkový počet kusů obchodních jednotek ložených na logistické jednotce.

Ať už potřebujete doživotní značení kovového
ložiska nebo potisk na krabici, který hodně vydrží,
ale zároveň lze snadno odstranit.
Jenom pošlete vzorek – a my vám ho do
druhého dne vrátíme i s potiskem. Zdarma.

GS1 General Specifications je souborem základních
pravidel, která přesně definují jednotlivé standardy
Systému GS1. Rovněž jednoznačně určují způsob využití
jednotlivých GS1 identifikačních klíčů, doplňkových
atributů i datových nosičů GS1 a jejich vzájemné

Laserová technologie

Tiskárny na velké znaky

postavení v kontextu příslušných obchodních aplikací.

Termotransferové tiskárny

Kontinuální ink jet tiskárny

Aplikátory a tiskárny etiket

Automatizace

Uvedený vývoj standardů v oblasti logistiky také dokládá, jak
velká pozornost je v současnosti tomuto sektoru věnována,
a to vesměs na základě jednoznačných požadavků trhu. 

www.bprinting.eu

MATERIÁLY

Sklo si s plechovkami
nekonkuruje
OBLIBA PIVA V PLECHOVKÁCH NEUSTÁLE ROSTE. ALE NENÍ PLECH JAKO PLECH. NĚKTEŘÍ SÁZEJÍ NA
HLINÍK, JINÍ VYUŽÍVAJÍ OCEL. DŮLEŽITÝM KRITÉRIEM MŮŽE BÝT CENA. TA JE V PŘÍPADĚ HLINÍKU VYŠŠÍ.
PŘESTO NA NÁPOJÁŘSKÉM TRHU JASNĚ PŘEVLÁDÁ PRÁVĚ HLINÍK. JAK SI VEDE SKLO? I TO SE DOZVÍTE
V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH.
Adriana Weberová

Z

hlediska materiálů v pivovarech stále dominuje sklo.
V Plzeňském Prazdroji lahve tvoří 40 %, sudy 32 %,
plechovky 18 %, PET lahve 5 %. Zbytek doplňuje pivo
z tanků. Největší meziroční nárůst (2 %) zde dlouhodobě zaznamenávají u plechovek, které jsou vyráběny výhradně z hliníku. „Vnímáme rostoucí zájem ze strany spotřebitelů o nápoje
v plechovkách. Výhodu konzumenti vidí v jeho nízké hmotnosti nebo v poměrně rychlém vychlazení nápoje v ledničce,“
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podotýká Martina Vajskebrová, manažerka materiálů pro výrobu obalů Plzeňského Prazdroje.
Plechovky mají řadu benefitů
Plechovky jsou navíc velmi variabilní co do velikosti, lze vyrábět objemy například 200, 330, 400, 500, 550 ml, ale
i větší. Pro obchodníky pak přinášejí benefity v podobě nižší
hmotnosti, a navíc jsou velmi dobře stohovatelné, což snižuje
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náklady na skladování. Díky nižší hmotnosti je také možné
naložit větší objem nápojů do nákladních vozidel, čímž se
celkově snižuje množství vyprodukovaných emisí.
Také v Budějovickém Budvaru stále dominuje s téměř 60% podílem sklo, následované rostoucím podílem plechovek. V loňském roce šlo o 22% podíl, přičemž v roce 2014 plechovky
tvořily pouhých 12 %. Kromě již zmíněných benefitů může
být podle mluvčího pivovaru Petra Samce určitou nevýhodou
spotřebitelsky vyšší cena v porovnání s pivem ve skle. „Pivo
v plechu je v průměru o 10 % dražší, i když vývoj prodejů
plechovek tomu nyní nenasvědčuje.“ Zároveň připomíná jinou
výhodu. Plechovka, i v případě tohoto pivovaru vyrobená
z hliníku, na rozdíl od skleněných obalů nepropouští světlo.
V Pivovaru Svijany se plechovky podílejí na celkovém výstavu
11 %, sklo 53 %. „Plechovky na rozdíl od některých jiných
obalů nepropouštějí kromě světla ani plyny, takže se velmi
dobře hodí pro uchovávání piva při zachování jeho původních vlastností. V tomto ohledu jsou lepší než skleněné lahve,“
myslí si sládek pivovaru Petr Menšík. „Limitem je snad pouze
to, že jsou technicky náročnější na stáčení při zachování stejných požadavků na kvalitu jako u lahví.“ Z hlediska objemů
procházejí plechovky v pivovaru dynamickým růstem. Zatímco
ještě v roce 2015 se do plechovek stočilo pouze sedm tisíc
hektolitrů piva, vloni to bylo 45 tisíc a letos je to aktuálně již
60 tisíc hektolitrů. Pokud se bude český trh dále rychle sbližovat se světem, očekávají, že by se časem měli dostat na
podíl plechovek na úrovni 20 až 30 % celkového výstavu.
I zde pivo plní do hliníkových půllitrových plechovek. Ocelové
se využívají pouze v případě dvoulitrové varianty.

PIVOVARY INVESTUJÍ DO STÁČECÍCH
LINEK NA PLECHOVKY. STAVÍ SE I NOVÝ

VÍCE NA:

ZÁVOD NA VÝROBU PLECHOVEK
PEPSI: OBLIBA LIMONÁD
V PLECHOVKÁCH ROSTE

Sklárny aktuálně nestíhají vyrábět
Přes rostoucí oblibu kovových, respektive hliníkových obalů
je z dvojice sklo – kov v oblasti nápojů stále dominantní
sklo. A to až tak, že sklárny aktuálně nestíhají skleněné obaly
vyrábět. Poptávku ovlivňují především klimatické podmínky,
situace na trhu pracovníků ve zpracovatelském průmyslu
a legislativní změny, jako třeba změna DPH. „Například momentálně je vyšší poptávka po vinných lahvích z důvodu vysoké úrody v loňském roce. Na druhou stranu letošní sucho

zapříčinilo nižší odběr u zpracovatelů zeleniny. Kromě toho
jsme omezeni naší výrobní kapacitou, takže více už vyrobit
nemůžeme,“ vysvětluje Svatopluk Kudláč, ředitel řízení jakosti
společnosti Vetropack.
To potvrzuje společnost BRICOL-M, která nakupuje skleněné
obaly z evropských skláren. „Naše oddělení nákupu se stále
setkává s problémem, že kapacity skláren jsou vyčerpané
a zadávání objednávek bývá problematické. Proto, abychom
dokázali vyjednat dobré podmínky pro výrobu, musíme využít
naše dobé kontakty,“ uvádí Marcel Dian, PR manažer firmy.
Důvodem je podle něho velký zájem o skleněné obaly v oblasti potravinářství.

V NÁPOJÍCH
STÁLE DOMINUJE
SKLO.
Ani s druhotnou surovinou – střepy – to není ideální. „Česká
republika se může pochlubit jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Češi podle statistik třídí zdatně, ale stále to
bohužel nestačí. Střepů máme pořád nedostatek,“ připomíná
Svatopluk Kudláč, kterého za O-I doplňuje obchodní ředitel
společnosti Jaroslav Holán: „Daleko závažnější je jejich kvalita. Pro výrobu jsou potřeba čisté střepy, které nám do skloviny nezanesou nežádoucí neprotaveniny, a tento druh je na
trhu v omezené míře.“
Z hlediska strukturálního designu je u jednocestných obalů ze
skla jedním z trendů vylehčování. Roste také počet žádostí
o tvarovou individualizaci. Spektrum požadavků na barevné
odstíny se podle Svatopluka Kudláče v průběhu let nemění.
„Mírně převládá, zejména u východních zemí, požadavek na
výrazný a bohatý embossing,“ doplňuje.
Pokud jde o lahve na alkohol, je na trhu patrný také požadavek na složitější tvary a odlišení každé značky a každého
druhu výrobku i prostřednictvím obalu. Někteří vinaři již delší
dobu dávají přednost tmavším barvám a nízké ceně. Co se
v posledním roce začalo více prosazovat, jsou lahve s ústím
pro šroubovací uzávěry. „Zaznamenali jsme patrný odklon
od lahví s ústím uzavíratelným korkovým nebo plastovým uzávěrem,“ říká Svatopluk Kudláč. Populární jsou jednodušší tvary
lahví s menším množstvím embossingu.
Podle Marcela Diana u vinařů stále převládá poptávka po
lahvích typu Bordo. Zároveň roste zájem o menší, například
0,2l objemy. „Vinaři do nich plní to nejlepší ze své produkce,
například slámová vína,“ dodává na závěr. 
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Bag-in-box sází na
šetrnost i marketing
NÍZKÉ NÁKLADY, SNADNÁ MANIPULOVATELNOST PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ, DLOUHÁ
TRVANLIVOST OBSAHU NEBO REKLAMNÍ POTENCIÁL. TO JSOU HLAVNÍ PŘEDNOSTI BALENÍ
BAG-IN-BOX, JEHOŽ POPULARITA A VÝSKYT NEUSTÁLE ROSTOU. VÝROBEK BALENÝ VE FLEXIBILNÍM
A VZDUCHOTĚSNÉM SÁČKU UMÍSTĚNÉM V KRABICI Z VLNITÉ LEPENKY JE NAVÍC CHRÁNĚN PŘED
PRONIKÁNÍM KYSLÍKU A SVĚTLA. PODÍVEJME SE SPOLEČNĚ TOMUTO TYPU BALENÍ POD POKLIČKU.
Iveta Křížová

V

ícevrstvé sáčky mohou být čtvercové nebo obdélníkové, s pravoúhlými rohy, rohy zaoblenými nebo
ve tvaru písmene delta a dovedou pojmout 1,5 až
1000 litrů tekutiny. Pestrá škála různých typů fólií odpovídá potřebám zákazníků, pokud jde o mechanickou
odolnost a kyslíkovou bariéru. Nad výrobou bdí přísný
kvalifikační proces, předpisy a kontroly. Každý sáček
je speciálně navržen tak, aby uchoval kapalinu uvnitř
a zajistil, že obsah nebude kontaminován vzduchem proniknuvším zvenčí. Kapalinu lze dávkovat prostřednictvím
široké škály uzávěrů, které zabraňují přístupu vzduchu do
obalu během dávkování.
Bag-in-boxy těží i z nízké hmotnosti. Snižují náklady na
výrobu, přepravu a skladování, jelikož zabírají asi o padesát procent méně prostoru než skleněné nebo PET lahve
a kanystry. Vyrobeny jsou ze 75 % z papíru a lepenky,
které jsou snadno a plně recyklovatelné. Balení má i velmi
nízkou uhlíkovou stopu.
Ekologie na prvním místě
Ekologický aspekt je dnes pro mnoho výrobců již klíčový
a nenahraditelný. Například brněnský výrobce ekodrogerie Tierra Verde zvolil pro řadu pracích gelů a tekutých
čisticích prostředků právě balení bag-in-box. Vnější obal
z vlnité lepenky s bílým potiskem realizovala společnost
THIMM pack’n’display.
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Cílem Tierra Verde je minimalizovat obaly, zejména plastové.
Firma už v roce 2016 odstartovala projekt Obalová evoluce,
kdy například pětilitrové plastové kanystry vyměnila za bag-in-boxy. „Zůstávala před námi ještě jedna výzva – nahradit
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litrové plastové lahve, které jsou dominantním obalem v kamenných prodejnách. Přišli jsme s vizí dvoulitrového bag-in-boxu,
s jehož realizací nám pomohla firma THIMM. Výsledkem naší
spolupráce je řešení, kde je oproti původnímu balení použito
méně plastu – vak, který zajistí udržení tekutiny, a zbytek je
z vlnité lepenky, která zajišťuje stabilitu,“ říká Jan Čillík, provozní ředitel Tierra Verde, a zdůrazňuje, že na rozdíl od standardního pětilitrového bag-in-boxu je možné vnitřní dvoulitrový
vak znovu použít. „S každým nákupem 2l bag-in-boxu se
oproti litrové lahvi uspoří 75 gramů plastu v případě jednorázového použití. V případě opakovaného plnění je úspora
dokonce 120 g plastu při každém nákupu ve srovnání s nakupováním standardních litrových lahví. Jsme rádi, že jsme
společně dotáhli realizaci tohoto obalu. Teď už zbývá jen
,maličkost´ – změnit nákupní chování co nejvíce spotřebitelů
tak, aby litrové plastové lahve nahradili dvoulitrovými bag-in-boxy,“ dodává.
Vnější balení z vlnité lepenky od THIMM pack’n’display má
i odnosné ucho umístěné přes hranu obalu. Oproti klasickému
otvoru z jedné strany je tak ruka při nalévání stabilizovanější
a uživateli se produkt pohodlněji nalévá. Navíc není potřeba
žádné přídavné plastové ucho.

zápachů. Eco-Pure Bag-in-Box pro balení vody je k dispozici
od 1,5 l až do 20 l.
Bag-in-box balení zvolil nedávno i internetový obchod Alza.
cz. Od července spustil v Česku i na Slovensku svou vlastní
značku AlzaEco. Jde o řadu ekologicky šetrných produktů na
praní. E-shop nabízí prací gely, prášky a aviváže. „Nový
privátní brand vychází z naší dlouhodobé snahy chránit životní prostředí a podporovat ekologii v každodenním životě.
Po uvedení vlastní řady elektroniky AlzaPower s plně recyklovatelným obalem jsme se v další fázi zaměřili na segment
drogerie,“ vysvětluje předseda představenstva Alza.cz Aleš
Zavoral. „Abychom naši původní myšlenku dovedli k dokonalosti, rozhodli jsme se tyto produkty nabízet v moderních obalech bag-in-box, které představují minimální zátěž pro životní
prostředí a jsou snadno recyklovatelné,“ dodal s tím, že obaly
obsahují jen minimum plastu. Vývoj tohoto artiklu trval několik
měsíců. Jde o český výrobek netestovaný na zvířatech, šetrný
k přírodě. A navíc je recyklovatelný.

„I s potiskem jsme si skvěle poradili. Zadáním zákazníka
bylo zachovat ekologický vzhled obalu a použít hnědou
vlnitou lepenku. Informace a motivy na obalu měly být natištěny bílou barvou. Znalci vědí, že právě tisk bílou barvou bývá
ve flexotisku výzva. Výsledek však splňuje všechny požadavky
a přesně odpovídá přání zákazníka. Obal na první pohled
odpovídá přírodnímu zaměření firmy,“ vysvětluje Leoš Máslo,
project manager POS & POP v THIMM pack’n’display.
Místo pro vodu
Pokud jde o nápoje, balení
bag-in-box si zákazníci spojují nejčastěji s vínem. Jeho obliba nicméně roste i u výrobců
balené vody. Řada z nich
se chce vyhnout klasickým
plastovým lahvím, proto společnosti hledají inovativní alternativní formáty balení. Jedním
z nich je právě bag-in-box.
Společnost Rapak, která je součástí firmy DS Smith Plastics,
uvedla na trh speciální bag-in-box řešení pro vodu. EVOHpolyetylenový sáček Eco-Pure obsahuje ultračistou speciálně
vytvořenou tenkou vnitřní vrstvu bez aditiv, která zajišťuje vynikající organoleptické vlastnosti. Nové řešení chrání kvalitu vody a zajišťuje i její vynikající chuť bez nepříjemných

Řešení pro
Tierra Verde
od společnosti
THIMM pack’n’display

Za zmínku stojí i mladší sestra bag-in-boxů, což je varianta
stojacího sáčku s ventilem, u kterého není potřeba nosná krabice. Tento inovativní koncept je určený k prodloužení životnosti tekutých a polotekutých výrobků, jako jsou víno, džusy
a oleje. Do svého portfolia ho zahrnula například společnost
Smurfit Kappa, její řešení pro olivový olej jsme vám představili v srpnovém vydání. 
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Chytrá
logistická řešení
LOGISTIKA VÝROBNÍCH FIREM ZAHRNUJE ČINNOSTI, VE KTERÝCH SE ODEHRÁVAJÍ PROCESNÍ
KOMBINACE S LIDSKÝMI ZDROJI, IT, STROJI ČI JINOU TECHNIKOU. ROZHRANÍ ČLOVĚK – STROJ SE
NEUSTÁLE POSOUVÁ POMOCÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ A ROSTOUCÍCH MOŽNOSTÍ TZV.
UMĚLÉ INTELIGENCE.
Miloš Lešikar

A

sociace českého papírenského průmyslu ve spolupráci
se společností TIMOCOM pořádala 1. října 2019 ve
Štětí odborný seminář zaměřený na dopravu a logistiku, a to nejenom v papírenském odvětví.
Zazněly prezentace na tři témata: Smart Logistik System jako
nástroj pro optimalizaci logistiky ve výrobní firmě představil
Michal Vaniš ze společnosti TIMOCOM. Na nejčastější podvody v logistické branži – jak se účinně bránit (fantomový
dopravce, zneužití identity a výběr správného dodavatele dopravních služeb) se zaměřil Daniel Pribaň ze stejné společnosti
a o paletách v logistickém řetězci hovořil Milan Kovařík ze
společnosti EPAL. Na prezentace navazovala zajímavá diskuse na daná témata.
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Logistika na prvotřídní
úrovni je dnes nutností
Každá výrobní firma v dnešní době potřebuje zajišťovat logistiku a logistické procesy na prvotřídní úrovni, která vede nejen
ke strategickému a bezproblémovému zásobování surovinami
a tím dodržení výrobních plánů, ale také k naplňování prodejního plánu v podobě dodávek výrobků a zboží podle potřeb
svých zákazníků.
V dnešní době je běžné, že se musíme často vypořádávat
s nečekanými výpadky dopravních kapacit či jinými nárazovými výkyvy výroby zakázek a vlivy jiných neočekávaných
situací a právě TIMOCOM je průkopníkem v oblasti Smart
Logistics System pro evropskou logistiku.
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Zapojení podobného systému do vlastních interních procesů
právě pro tyto účely je jedním z řešení, jak nejen usnadnit kaž‑
dodenní činnosti pracovníkům v logistice, ale také jak zvýšit
efektivitu a minimalizovat rizika.
Systém nabízí důležité nástroje a služby, které logistik z výrobní nebo obchodní firmy potřebuje mít neustále při ruce
pro optimalizaci dopravních toků. Logistik pomocí systému
může jednoduše elektronicky poptávat a objednávat dopravu
a spravovat přepravní objednávky. Zakázky je možné elektronicky přidělovat jednotlivým dodavatelům a zároveň udržovat
jednoznačný přehled a kontrolu o stavu přepravních zakázek.
Systém lze samozřejmě pomocí rozhraní propojit do interního
softwaru společnosti. Stává se jeho součástí.
Burza nákladů a volných
míst řeší jednorázové přepravy
Dalšími integrovanými nástroji, které pomáhají zjednodušovat práci, může být burza nákladů a volných vozů, která
logistikovi pomáhá řešit jednorázové přepravy zboží. Pomocí
burzy má logistik neustálý přehled o dopravním trhu a o aktuálních volných vozových kapacitách, které může použít.
V současné době se na burze TIMOCOM zobrazí denně
až 750 000 nabídek nákladů a volných vozů ze 44 evropských zemí. Vybrat rychle nárazovou volnou kapacitu je tedy
velice snadné.
Vyhledat nové vhodné dodavatele pro dlouhodobou spolupráci nebo udělat rychlý cenový benchmark je možné pomocí elektronického výběrového řízení na dopravu. Můžete
vypsat a zveřejnit výběrové řízení až na 40 000 dodavatelů
dopravních, spedičních a logistických služeb z celé Evropy.
Systém poté vyhodnotí a seřadí výběrové řízení v přehledech,

TBA inz PackHerald derov 210x99 2-19.qxp_Sestava 1 13.02.19 11:47 Stránka 1

které jsou k dispozici pro další zpracování. Vše probíhá
automatizovaně.
Mít přehled o vlastních transportech zboží na cestě k zákazníkovi umožňuje plánovač tras s funkcí sledování zásilek.
Logistik tak vidí všechny své transporty na jedné mapě nezávisle na dodavateli a jím používaném telematickém systému.
TIMOCOM do své mapy propojil již 245 běžných poskytovatelů sledování vozidel pomocí GPS.

Vyhledávat či nabízet vhodné skladovací prostory je možné
v burze skladových prostor, ve které se objevují nabídky ze
všech 44 zemí Evropy. Je tedy velice jednoduché rovněž nacházet a optimalizovat skladové plochy.
Součástí zajímavých informací pro logistiky byla také informace o možných podvodných aktivitách v této oblasti
a o jednom ze základních prostředků logistiky – kvalitních certifikovaných paletách EPAL. 

EURO PŘEPRAVKY
DĚROVANÉ
Perfektní přehled
Cirkulace vzduchu zaručena
Jednoduše stohovatelné

PŘÍMO
OD VÝROBCE!

PI
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JEŠTĚRKA
CUP 2019
ZNÁ SVÉ
VÍTĚZE
DVANÁCTÝ ROČNÍK OBLÍBENÉHO ZÁVODU
VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ JEŠTĚRKA CUP,
KTERÝ SE USKUTEČNIL V SOBOTU 7. ZÁŘÍ NA
VÝSTAVIŠTI PVA EXPO PRAHA LETŇANY, ZNÁ SVÉ
VÍTĚZE. STALI SE JIMI RADEK FIALA ZE SPOLEČNOSTI
SCHOTT GLASS, MEZI ŽENAMI SI ZLATO
ODVEZLA MONIKA HOUŠKOVÁ ZE SPOLEČNOSTI
AIR POWER. SOUTĚŽ KAŽDOROČNĚ POŘÁDÁ

absolvovat slalom. Účastníci měli možnost přispět na provoz
ústavu a k vybrané částce se Linde MH připojilo příspěvkem
ve výši 25 000 korun,“ řekl Martin Petřík, vedoucí oddělení
marketingu Linde Material Handling Česká republika.

Nejúspěšnějším soutěžícím se stal Radek Fiala ze společnosti
SCHOTT Glass, který získal titul mistra pro rok 2019. Druhé místo
obsadil Tomáš Patočka z firmy WASSA a na třetí příčce se umístil
Koloman Gabčo z firmy ROCKWOOL. Mezi ženami se opět
nejlépe umístila Monika Houšková ze společnosti AIR POWER.
Rozhodčí kladli
důraz na bezpečnou
manipulaci při
co nejrychlejším
průjezdu tratí.

DODAVATEL MANIPULAČNÍ TECHNIKY
A SKLADOVÝCH ŘEŠENÍ
LINDE MATERIAL HANDLING.
Adriana Weberová

V

letošním roce se do oblíbeného klání přihlásilo celkem
163 řidičů, z nichž soutěž dokončilo 94. Náročné,
originální a zábavné disciplíny prověřily jejich řidičské
dovednosti, zručnost a přesnost při jízdě na skladovém vozíku
typu retrak a čelním vozíku.

Diváci obdivovali umění ještěrkářů přesně a spolehlivě zacházet
s několikatunovým vozíkem na malém vymezeném prostoru.

„Ani tentokrát jsme nezapomněli na Nadaci Jedličkova ústavu.
Připraveny byly invalidní vozíky, na kterých mohli zájemci

Vítězové letošního ročníku postoupili stejně jako v dřívějších
letech do celosvětového finále, které se konalo ve dnech
19. až 21. září 2019 v německém Aschaffenburgu. 
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Úspěšná automatizace
v praxi…
O SKUTEČNOSTI, ŽE AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE SE STALY BĚŽNOU SOUČÁSTÍ VÝROBNÍCH
PROCESŮ A V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH I NAPROSTOU NUTNOSTÍ, JIŽ ASI NIKDO NEPOCHYBUJE.
K ÚSPĚŠNÝM FIRMÁM, KTERÉ AUTOMATIZACI ZAHRNULY DO VÝROBY JAKO STANDARDNÍ PRVEK, PATŘÍ
FIRMA TOKOZ, A. S., ZE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU, KTERÁ SVÉ PRVNÍ PROJEKTY ROBOTIZACE LICÍCH
CENTER NA SLÉVÁRNĚ HLINÍKU ZAPOČALA JIŽ ZAČÁTKEM TISÍCILETÍ.

D

íky pozitivní zkušenosti se v roce 2016 společnost
TOKOZ rozhodla postoupit v automatizaci o další
stupeň, a to k robotizaci operací broušení. K řešení
tohoto projektu byla jako partner vybrána italská společnost
DAN TECHNOLOGY, kterou na českém a slovenském trhu
zastupuje firma TIESSE PRAHA.
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Rozhodujícím faktorem výběru vhodného partnera pro tento
projekt byla dlouholetá zkušenost firmy DAN TECHNOLOGY
v oblasti automatizace operací broušení a leštění, ale především unikátní a patentovaný systém konstantní kontroly přítlaku
brousicích jednotek v reálném čase. Zmíněný systém je ve své
podstatě unikátní tím, že průmyslový robot KAWASAKI plní

PR PREZENTACE

funkci manipulátoru s přesností na setiny milimetru a brousicí
jednotky na základě snímání proudu s okamžitým vyhodnocením naměřených hodnot v reálném čase regulují přítlačnou
sílu. Díky tomuto systému je možné dosáhnout vynikajících
výsledků, což již bylo mnohokrát ověřeno i samotnou praxí,
kdy byla pracoviště firmy DAN TECHNOLOGY úspěšně začleněna do výrobních procesů v řadě průmyslových oborů,
jako například automobilový, nábytkářský nebo zbrojařský
průmysl…
Samotná realizace projektu pro společnost TOKOZ byla zahájena detailní studií požadovaného zadání, aby pracoviště
splňovalo veškeré výrobní a kvalitativní požadavky zadavatele, které vycházely i z praktických zkoušek provedených na
dílcích zákazníka ještě před uzavřením objednávky.
Po stanovení vhodných brousicích jednotek následovala projekční část vývojem optimálního chapadla robotu pro manipulaci s dílci a konfigurace kompletního pracoviště. Pracoviště
bylo koncipováno jako kompletně uzavřené v odlučovací kabině se samostatným odsávacím systémem.

VÁŠ PARTNER
PRO AUTOMATIZACI
A ROBOTIZACI VÝROBNÍCH
PROCESŮ

Nedílnou součástí realizace pracovišť společnosti DAN
TECHNOLOGY jsou závěrečné funkční zkoušky kompletního
pracoviště v sídle dodavatele a za účasti zástupců uživatele.
Účelem těchto zkoušek je ověření dosažení kvality broušení
a kompletnost dodávky.
Po provedení zmíněných zkoušek bylo pracoviště úspěšně zkolaudováno a převezeno do společnosti TOKOZ, kde proběhla
instalace, odladění pracovních programů a konečný test pracoviště zakončený spuštěním pracoviště do plného provozu.
Dnes, po tříletém používání pracoviště broušení od firmy DAN
TECHNOLOGY ve vícesměnném provozu, i sama společnost
TOKOZ potvrzuje, že implementace pracoviště přinesla zkvalitnění výroby, vyšší efektivitu a v neposlední řadě usnadnění
operací broušení, která je svou náročností jak fyzickou, tak
i vlastním prašným prostředím pro operátory velmi náročná.
Tuto skutečnost nejlépe potvrzuje fakt, že v roce 2019 společnost TOKOZ objednala a uvedla do provozu další pracoviště
broušení firmy DAN TECHNOLOGY a nadále tak postupuje
v úspěšném trendu automatizace/robotizace svých výrobních
provozů.
Přejeme mnoho dalších úspěchů do budoucích let! 
Tiesse Praha s.r.o.
ts@tiessepraha.cz
www.tiessepraha.com

Za Černým Mostem 3/362
198 00 Praha 9
ČESKÁ REPUBLIKA
+420 281 940 727
ts@tiessepraha.cz
www.tiessepraha.com
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Color management
obalů jde s dobou
K ČEMU MÁ VLASTNĚ VÉST COLOR MANAGEMENT V OBLASTI BALENÍ? KE TŘEM ZÁKLADNÍM
VLASTNOSTEM PŘI TISKU OBALŮ: KONZISTENTNOSTI, PŘEDVÍDATELNOSTI A OPAKOVATELNOSTI BAREV.
PODLE STUDIE SATYENDRY SINGHA DOPAD BAREV V MARKETINGU SE SPOTŘEBITELÉ ROZHODUJÍ
O KOUPI VÝROBKU DO 90 SEKUND A AŽ 90 % JEJICH HODNOCENÍ JE OVLIVNĚNO PRÁVĚ BARVAMI.
Miroslav Dočkal

D

nes se správa barev týká především měřicích přístrojů,
jako jsou kolorimetry a spektrofotometry, a softwaru
(jako jsou CMS systémy pro správu barev), umožňujícího nastavení tiskových strojů i komunikaci mezi provozy
po celém světě. Významnou roli přitom hraje několik faktorů.
Různé druhy povrchů papírů, lepenek a fólií vyvolávají při potisku toutéž barvou jiné odstíny a podle svých fyzických charakteristik, jako je plošná hmotnost či povrchové napětí, navíc
odlišně přijímají barvu samu. Pokud tisk probíhá ve CMYK,
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je potřeba vždy postupovat od světlejších k tmavším barvám,
obecně ovlivňuje pořadí barev výsledek více u obalového
flexotisku než u ofsetu. Rovněž vliv laků na barevnost se liší
podle druhu laku, například je rozdíl mezi UV lakem a lakem
na vodní bázi.
Důležitou roli mají i lokální zvyky
Nezanedbatelnou roli hrají rovněž místní standardy a zvy‑
ky: například v Evropě a USA je standardem pro měření
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V EVROPĚ A USA JE
STANDARDEM PRO MĚŘENÍ
SPEKTROFOTOMETRY
SLUNEČNÍ SVĚTLO D50,
ZATÍMCO V ČÍNĚ D65.

přímých barev Pantone), Pass/Fail, Bluetooth, měření spektrálního intervalu po 10 nm a uložení standardů (až 20 000).
Verze Standard a Advanced obsahují i knihovny barev Plus series a Pantone Goe (coated a uncoated), reference G7, PSO
a JapanColor. Pro verze Standard a Advanced se nyní objevila zajímavá novinka zlepšující možnosti správy barev obalů.
Propojením Auto-Scanu
se spektrofotometrem eXact
se zrychlí kontrola kvality
a zvýší se produktivita
X-Rite eXact Auto-Scan je univerzální skenovací zařízení určené pro tiskaře, DTP pracovníky a operátory tisku obecně,
které poskytuje měření barev pomocí bodových, ručních či
automatických skenovacích funkcí. Propojením Auto-Scanu se
spektrofotometrem eXact se zrychlí kontrola kvality, minimalizuje se lidská chyba a zvýší se produktivita celého pracovního
postupu. Podle výrobce může zkrátit časy měření až o 30 %
a minimalizuje lidské chyby.

Foto: KHS

spektrofotometry sluneční světlo D50, zatímco v Číně D65
(tedy s barevnou teplotou 6500 kelvinů oproti 5000). Vhodné
je rovněž to, aby komunikující provozy disponovaly podobně
starými vzorníky Pantone uchovávanými za obdobných podmínek. Barevnou konzistenci po celém světě zaštiťují velké
specializované společnosti, jako je například BillerudKorsnäs.
Zásadní jsou také samozřejmě technická vylepšení celého
procesu, zejména v oblasti denzitometrů a spektrofotometrů.
Uveďme si proto inspirativní příklad z poslední doby.

SPRÁVA BAREV SE TÝKÁ
PŘEDEVŠÍM MĚŘICÍCH
PŘÍSTROJŮ, JAKO JSOU
KOLORIMETRY
A SPEKTROFOTOMETRY,
A SOFTWARU (JAKO JSOU
CMS SYSTÉMY PRO
SPRÁVU BAREV).

Novinka pro lepší barvy:
eXact Auto-Scan
X-Rite eXact je ruční přenosný denzitometr a spektrofotometr
s přesným měřením, ergonomickým zpracováním a funkcemi
potřebnými při ověřování a měření tisku. Verze Basic nalezne
uplatnění hlavně v komerčním ofsetovém tisku. Tiskoví operátoři
potřebují základní informace v módu CMYK, základní denzity, nárůst tiskového bodu (TVI) a plošné pokrytí (TV). Dodává
se ve verzi s aperturou dva nebo čtyři milimetry a lze ji povýšit
na verze Basic Plus, Standard či Advanced. Verze Basic nemá
k dispozici Bluetooth a měření spektrálních dat. Je přímým
následovníkem přístrojů 504, 508 a DensiEye. Verze Basic
Plus je denzitometr doplněný o funkce PantoneLive (knihovny
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Celé měření netrvá déle než 15 sekund a do počítače se převádí pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, zároveň probíhá jeho vyhodnocení a zobrazení v softwaru InkKeyControl.
Zařízení lze snadno integrovat do současného workflow tiskáren se stávajícími řešeními nebo s tzv. close-loop kalibracemi třetích stran, jako jsou Rutherford Graphics či Digital
Information. Pracuje rovněž se SW NetProfiler na tvorbu barevných profilů.
X-Rite eXact Auto-Scan je určen malým až středně velkým komerčním ofsetovým tiskárnám, které by chtěly urychlit proces
kalibrace, a přitom nepotřebují sofistikované zařízení X-Rite
IntelliTrax2. 

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Jeden dodavatel,
nekonečné možnosti.

Průmyslové roboty,
CNC stroje a CNC řídící systémy.
Kompletně navrženo a vyrobeno
v Japonsku.

2017

2018

2019

FANUC je, díky třem základním skupinám produktů, jedinou společností v tomto sektoru, která
interně vyvíjí a vyrábí všechny hlavní komponenty. Každý detail hardwaru i softwaru prochází
řadou kontrolních a optimalizačních procesů. Výsledkem je vynikající funkční spolehlivost a důvěra
spokojených zákazníků na celém světě.

WWWW.FANUC.CZ
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Kobot si poradil
s paletizací
ve stísněném prostoru
NORSKÝ PRODUCENT MASA, SPOLEČNOST NORTURA, POTŘEBOVAL OPTIMALIZOVAT PROCES
PALETIZACE, ALE POTÝKAL SE S OMEZENÝM PROSTOREM U VÝROBNÍ LINKY A NAPJATÝM ROZPOČTEM.
ROZHODL SE PROTO INVESTOVAT DO POŘÍZENÍ NOVÉHO KOLABORATIVNÍHO ROBOTA.
Adriana Weberová
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P

aletizační roboti obvykle vyžadují umístění do prostorné
a pevné buňky s bezpečnostním hrazením, což zabírá
velkou podlahovou plochu výrobní haly. Společnost
Nortura chtěla vymyslet řešení nepřetržité paletizace bez nutnosti kompletního přestavení výrobní linky a zároveň požadovala flexibilitu využití prostoru k jiným procesům, pokud by
zrovna nebyly na daném místě žádné palety.

systém, který doplňuje kolaborativního robota od společnosti
Universal Robots, UR10. Naváděcí kamera IFM O2D222 je
upevněna na stropě nad robotem, který je namontován pod
ní na úzkém stojanu a je vybaven podtlakovým Unigripperem
SMS 80-200. Výsledkem je vytvoření inovativního a prostorově úsporného řešení.

ROBOT MŮŽE VYSKLÁDAT
PRŮMĚRNĚ 20 PALET ZA DEN,
COŽ ZNAMENÁ, ŽE UMÍSTÍ
AŽ 1700 KRABIC.

Cílem bylo najít pro svůj provoz cenově úsporného šestiosého
robota s požadovaným rozsahem a kapacitou zatížení pro
uložení krabic různých velikostí v různých výškách na palety.
Dalšími požadavky byla jeho flexibilita a snadné programování pro spolupráci s vizuálním naváděcím systémem. Kobot
měl být spolehlivý s minimální potřebou dohledu.
Řešení nabídla společnost Universal Robots
I přesto, že společnost Nortura potřebovala optimalizovat
proces paletizace, nemohla využít tradičního paletizačního
robota, jehož pořízení by si vyžádalo dodatečné stavební
úpravy výrobní linky.
Oslovena byla proto norská firma Rocketfarm AS, která se
zabývá robotickou integrací. Ta dodala vizuální naváděcí

V porovnání s tradičními roboty
bylo využito pouze 10–20 % prostoru
Výhodou nového řešení je, že v pohotovostním režimu zabírá
namontovaný robot pouze 0,5 m2. Jeho pracovní plocha je
vyznačený prostor na podlaze, který ukazuje, kam mohou zaměstnanci umístit prázdnou paletu. „Využili jsme zhruba 10 až
20 procent prostoru, který zabírají tradiční roboti,“ hodnotí kobota Lars Bårdgard Åstveit, vývojář společnosti Rocketfarm AS.
PI

Již více než 27 let spolu s vámi

realizujeme ideální řešení vašich potřeb v oblasti tisku
a následného zpracování etiket a obalů.

NILPETER — rotační tiskové stroje
PRATI — převíjecí a dokončovací automaty
NIKKA — 100% inspekční systémy
NEWFOIL — zušlechťovací ražební stroje
STANFORD — sleevovačky
MATHO — systémy pro řešení odpadů

NILPETER

NIKKA

STANFORD

PRATI

NEWFOIL

Německý výrobce zařízení
pro centrální odtah ořezů,
samolepicí mřížky a dalších
odpadů.

Dánský výrobce tiskových strojů patřící mezi absolutní světovou špičku v oblasti kotoučových
tiskových strojů nabízející ofsetové, flexotiskové,
sítotiskové, hlubotiskové a digitální stroje.
Italský výrobce převíjecích, prořezávacích, inspekčních a vysekávacích automatů určených
pro zpracování produkce z tiskových strojů v nekompromisní kvalitě.

Německý výrobce videoinspekčních zařízení
pro 100% kontrolu kvality produkce na rotačních tiskových strojích či na rotačních převíjecích zařízeních.
Anglický výrobce rotačních strojů pro následné
zušlechtění vytištěné produkce pomocí horké
ražby či aplikace hologramů nebo pomocí plastické ražby.

Americký výrobce zařízení pro zhotovování
sleevů na bázi samosmrštitelných fólií a zařízení
pro dokonalou kontrolu zhotovených sleevů.

MATHO

Ing. Petr Kloc a spol., s.r.o., Českobrodská 854/34c, 190 01 Praha 9

www.kloc.cz

michal@kloc.cz

+420 602 299 354
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„Pokud zde není umístěna žádná paleta, prostor je volný,
jako by žádný paletizační systém vůbec neexistoval," dodává.
Jakmile je do vyznačeného prostoru umístěna prázdná paleta, vizuální naváděcí systém ji automaticky detekuje stejně
jako krabice pohybující se na dopravníkovém pásu a zahájí
paletizaci. „Nikdo nemusí robotovi říkat, že z výrobní linky
vyjela krabice, kterou je potřeba umístit na paletu. Systém
vše vidí a spustí paletizaci,“ dodává Lars Bårdgard Åstveit.
Programování šestiosého robota lze snadno upravit tak, aby
bylo možné ukládat různě velké krabice podle požadavků
zákazníka, například otočit krabice pro zajištění viditelnosti
etikety ze všech stran palety. Robot může vyskládat průměrně
20 palet za den, celkem tedy denně umístí až 1700 krabic.

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTA
LZE SNADNO UPRAVIT TAK,
ABY BYLO MOŽNÉ UKLÁDAT
RŮZNĚ VELKÉ KRABICE.
Další výhodou kobota je možnost kontroly chyb předchozích
strojů ve výrobní lince. Zatímco lidská obsluha by nemusela
zaregistrovat, že krabice není řádně naplněna, kolaborativní
robot každou zváží a informuje, když se na linku dostane
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krabice s menším počtem balíčků. „UR10 je robot, který má
samé skvělé vlastnosti,“ tvrdí Lars Bårdgard Åstveit a shrnuje
jeho benefity: „Není drahý, nabízí rozsah jako málo dalších kolaborativních robotů a požadované zatížení pro zvedání produktů. Umožňuje také velice jednoduché a flexibilní
programování.“
Bezpečnost nadevše
Nejdůležitějším aspektem je však možnost jeho bezpečného
umístění po boku zaměstnanců. Robot UR10 se v případě
detekce předmětu, který není součástí plánované trasy, nebo
například osoby stojící vedle prázdné palety automaticky zastaví. „Při absenci zmíněné funkce bychom robota nemohli používat,“ zdůrazňuje Lars Bårdgard Åstveit. „Jedná se o zcela
klíčovou funkci, na které závisela naše volba.“
Návratnost investice do paletizačního systému je odhadována při jednosměnném provozu na méně než jeden rok.
Společnost Nortura byla s novým řešením natolik spokojena, že okamžitě objednala dva další systémy pro jiné výrobní linky, které budou pracovat s menšími krabicemi a ještě
rychleji.   
JAK POMÁHÁ KOBOT UR10
VE SPOLEČNOSTI NORTURA
S PALETIZACÍ? ZHLÉDNĚTE VIDEO

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
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Personalizace sílí
s generační obměnou
OČEKÁVANÁ HODNOTA TRHU PERSONALIZOVANÝCH DÁRKŮ BUDE V ROCE 2021 O 55 % VYŠŠÍ
NEŽ PŘED PĚTI LETY A DOSÁHNE 31 MILIARD USD. PODLE STUDIE SPOLEČNOSTI DELOITTE POLOVINA
TZV. MILENIÁLŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ TAKZVANÉ GENERACE Z TOUŽÍ PO PERSONALIZOVANÝCH VÝROBCÍCH
A 70 % NAKUPUJÍCÍCH JE OCHOTNO SI ZA NĚ PŘIPLATIT VÍCE NEŽ DESETINU CENY.
Miroslav Dočkal
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Personalizované Tváre cukru
Společnost HP, přesněji její dceřiná společnost HP Indigo (její
digitální tiskové stroje distribuuje na českém trhu společnost
Dataline Technology), stojí i za zajímavou aplikací personalizace, tentokrát ze Slovenska. Společnost Slovenské cukrovary Sereď přijala návrh konzultační společnosti
IMH a nechala v rámci kampaně Tváre cukru vyrobit 1500 personalizovaných 1kg balení řepné‑
ho Farmárskeho cukru v deseti variacích obalu po
150 kusech jako poděkování za loajalitu a spolupráci svým partnerům – pěstitelům cukrové řepy
pro cukrovar.
Personalizovaná grafika
vsadila na přírodní odstíny
Personalizovaná grafika z trnavského studia AVart
využívá především přírodních odstínů, obrázků
upravených z fotografie celé postavy konkrétního
člověka z daného podniku, erbů obcí, map a rostlinných, především květinových ornamentů, ale
i informací o dané pěstitelské oblasti, zvýrazněno
je slovo Ahoj. Speciální pružný papír bez bariéry
(pružnost je nutná pro balení těžších objemů) potiskla za pouhých 45 minut na stroji HP Indigo
WS6600 společnost Aluprint ve Vrútkách, která
takto potiskovala dosud téměř výlučně jen fólie.
Konečné formátování a slepení do sáčků proběhlo ve společnosti Euro PRESS BK v Bátorových Kosihách, která jako jediná
na Slovensku dokáže vyrábět papírové sáčky s požadovaným
obdélníkovým dnem.
THIMM a Pivo jinak
S e-shopem Pivojinak.cz spolupracuje společnost THIMM
pack’n’display již déle, připomeňme loňský adventní kalendář na 24 piv, v němž vylamovací kolečka tvoří zároveň

po vylomení pivní tácky (tento kalendář bude pro úspěch zopakován i letos). Pokud jde o personalizaci, již dříve zaznamenaly výrazný úspěch individualizované obaly s variabilními
texty různých „opojných faktů o pivu“ z webu Pivojinak.cz,
vždy uvozenými slovy „Víte, že…“. Nejvyšší úroveň personalizace ovšem e-shop zvolil pro tzv. pivní předplatné zaměřené na piva z českých minipivovarů. Lze si jej předplatit
na jeden, tři, šest nebo 12 měsíců a e-shop jej osobně doručuje. Předplacená piva jsou balena do krabic od THIMM
pack’n’display a díky možnosti personalizace se e-shop rozhodl vyrobit pro každého z nejvěrnějších předplatitelů krabici
na míru s personalizovaným potiskem oslovení jeho křestním
jménem a poděkováním za to, že je členem tohoto pivního
klubu.
A jaký byl ohlas?
„Ohlas byl fantastický! Všechny naše VIP personalizovaný box
překvapil a potěšil. Třeba i pana Jirku, kterému pivka vozíme
pravidelně na Šumavu. Výraz v jeho tváři na fotografii mluvil
za vše,“ říká Vašek Matějka z e-shopu PivoJinak.cz.

Foto: THIMM pack’n’display

O

bdobné výsledky přinesla i studie Zkoumání personalizace (Exploring personalization), kterou si společnost Hewlett-Packard zadala u společnosti sparks
& honey, konzultační divize Omnicomu. Studie proběhla
v září 2018 formou více než 45 milionů online rozhovorů se
spotřebiteli na čtyřech trzích (USA, Čína, Německo a Francie).
Podle výsledků studie byli spotřebitelé rozděleni do šesti skupin
zohledňujících i věk a další socioekonomická kritéria a postoje
těchto skupin byly v tzv. HP Personalization Pinwheel kvantifikovány. Zatímco v současné době drtivou většinu nákupů provádí starší, tzv. generace Boomery a generace X, které mají
rezervovanější postoj k personalizaci, výrazně pozitivní postoj
k personalizaci má 45 % mileniálů a dokonce 53 % příslušníků nastupující generace Z. Podrobnější výsledky studie jsou
k dispozici za poplatek pro partnery společnosti HP.

Leoš Máslo, projektový manažer POS/POP společnosti
THIMM pack’n’display, k tomu dodává: „Možnosti digitální
tiskové technologie, kterou v THIMM máme, využívá e-shop
PivoJinak.cz různě. Zasilatelské obaly pro distribuci piva
kromě výrazného loga e-shopu doplňují různá, ,opojná fakta´.
Díky naší digitální technologii je individualizovaná tisková grafika možná i pro malé výrobní série. Design zasilatelského
obalu na pivo tak u spotřebitelů umocňuje zážitek z rozba‑
lování.“
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Kobot UR16e MANIPULUJE
AŽ S 16 KILOGRAMY —
SEZNAMTE SE
Stále více společností po celém světě se rozhoduje využít pro automatizaci výrobních procesů roboty. Mezinárodní
federace robotiky (IFR) vnímá KOLABORATIVNÍ ROBOTY jako jeden z nejdůležitějších technologických trendů,
které budou v budoucnosti formovat trh.

K

olaborativní robot (kobot) je univerzálnějším a flexibilnějším řešením než tradiční průmyslový robot. Nová
kategorie robotiky byla představena v roce 2008
Dánem Esbenem Østergaardem, spoluzakladatelem společnosti Universal Robots. Chtěl, aby byla robotická technologie
dostupná všem společnostem bez ohledu na jejich velikost.
Za tímto účelem vyvinul malé, uživatelsky přívětivé, flexibilní
a ekonomické roboty, s nimiž může člověk bezpečně pracovat
v těsné blízkosti.
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Universal Robots je dodavatelem celosvětově nejrozšířenějších kolaborativních robotů. Jejich produktová řada e-Series
zahrnuje koboty UR3e, UR5e a UR10e, kdy číselné označení
typu kobota v jeho názvu odpovídá hmotnosti, se kterou je
schopen manipulovat. Nyní však Universal Robots rozšiřuje
svou nabídku a přichází na trh se zbrusu novým modelem
UR16e, který je schopen manipulovat s doposud nejvyšším
manipulačním zatížením, a to až do 16 kg. Kobot UR16e
kombinuje toto velké manipulační zatížení s rádiem 900 mm
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a opakovatelnost pohybu s přesností ±0,05 mm. Je tak ideální
pro automatizaci úkolů, mezi které patří například manipulace
s těžkými předměty a materiály nebo údržba strojů.

standardy pro ničím neomezenou spolupráci mezi robotem
a člověkem, včetně EN ISO13849-1, PLd, Category 3 a EN
ISO 10218-1.

„V dnešní nejisté ekonomické situaci musí výrobci hledat flexibilní řešení pro to, aby zůstali konkurenceschopní,“ řekl Jürgen
von Hollen, prezident společnosti Universal Robots. „S UR16e
přinášíme kolaborativního robota, který dokáže spolehlivě
a efektivně řešit náročné úkoly. Dnešním dnem výrazně rozšiřujeme naše produktové portfolio a dáváme tak výrobcům ještě
více možností, jak zlepšit výkon, vyřešit nedostatek zaměstnanců a rozšířit vlastní podnikání,“ dodal Jürgen von Hollen
v den, kdy byl nový kobot poprvé představen veřejnosti na
veletrhu China International Industry Fair v Šanghaji.

Built To Do More
Společnost Universal Robots změnila paradigma automatizace ve výrobě. Její portfolio kobotů umožňuje výrobcům
mezi sebou soutěžit, vyhrávat a růst po desetiletí, současná
řešení jsou postavena tak, aby dokázala ještě více. Na rozdíl
od nákladných tradičních automatizačních řešení, složitých
a nebezpečných pro uživatele, poskytuje UR výrobcům bez
ohledu na velikost přesně to, co potřebují: Urychlení automatizace pomocí kobotů, které lze díky intuitivnímu programování
a nulovému narušení výroby snadno integrovat do stávajících
výrobních procesů firmy.

UR16e, vyvinutý na inovativní platformě e-Series,
přináší obrovské výhody a užitnou hodnotu:

 Rychlé nastavení díky snadnému programování
a malému půdorysu.
 Usnadňuje a zrychluje automatizaci. Jeho
programování a integrace do stávajících výrobních
			
procesů je jednoduchá – bez ohledu na uživatelské
zkušenosti nebo teoretické znalosti. Stejně jako
všechny koboty z portfolia UR lze i UR16e rozbalit,
namontovat a naprogramovat do provozu za méně než 		
jednu hodinu. S malým půdorysem a rádiem
900 mm se snadno integruje do jakéhokoli výrobního
prostředí bez nutnosti dalších úprav a zásahů.
 Řeší ergonomii na pracovišti a snižuje náklady.
Šestnáct kilogramů manipulačního zatížení UR16e
eliminuje problémy s ergonomií a produktivitou na pracovišti.
Zaměstnanci tak nemusí manipulovat s těžkými břemeny, 		
což snižuje náklady a šetří čas.
 Ideální pro manipulaci s těžkými materiály a údržbu strojů.
Robustní a spolehlivý: je navržen pro automatizaci
procesů vyžadujících velké manipulační zatížení, obsluhu 		
CNC strojů, včetně manipulace s více komponenty, aniž by 		
byla snížena přesnost.

„Ve společnosti Universal Robots pokračujeme v posouvání
hranic, čeho je možné dosáhnout díky kolaborativní automatizaci,“ uvedl Jürgen von Hollen. „Dneškem přinášíme každému
výrobci dosud nejjednodušší možnost, jak využít všech výhod
automatizace. Náš nový kobot byl zkonstruován podle hesla
,Built To Do More‘ tak, aby umožnil co největší manipulační
zatížení z našeho portfolia kolaborativních robotů.“

Po celém světě je v provozu přes 37 000 kobotů.
Nejčastěji provádějí náročné úkoly napříč všemi
výrobními procesy – montáž, pick and place,
leštění, paletizaci, údržbu strojů nebo utahování
šroubů. S unikátním a otevřeným ekosystémem
certifikovaných produktů UR+ a UR Academy,
platformou pro vzdělávání, je implementace nejlepších možných řešení kolaborativní robotiky pro
téměř všechny oblasti výroby velice jednoduchá
a finančně nenáročná.
V České republice byl UR16e představen za‑
čátkem října na MSV 2019 v Brně na stán‑
cích distributorů Universal Robots, společností
Amtech a Exactec. Více informací o produktu
na www.universal-robots.com/cs.
O UNIVERSAL ROBOTS
Universal Robots je výsledkem mnohaletého intenzivního vý‑
zkumu v robotice. Produktové portfolio zahrnuje kolaborativní
robotická ramena UR3, UR5 a UR10, pojmenovaná podle své
nosnosti v kilogramech. Od vstupu prvního robota UR na trh
v prosinci 2008 dosahuje společnost výrazného růstu a její
robotická ramena se dnes prodávají ve více než 50 zemích
po celém světě. Průměrná doba návratnosti nákladů na poří‑
zení robotů UR je nejkratší v odvětví a činí pouhých 195 dní.
Společnost má centrálu v dánském Odense, kde se odehrává

Stejně jako ostatní kolaborativní roboti z řady e-Series; UR3e,
UR5e a UR10e i UR16e má zabudovaný senzor síly, 17 konfigurovatelných bezpečnostních funkcí včetně přizpůsobitelného
času zastavení a vzdálenosti ramene a intuitivní programování. UR16e splňuje nejnáročnější regulace a bezpečnostní

i veškerý vývoj a produkce. V loňském roce dosáhla firma
tržeb ve výši 237 milionů dolarů.
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Ekodesign:
NUTNOST I POSLÁNÍ

Snížením množství tiskové barvy, potřebné pro tisk loga,
společnost ročně ušetří až miliony amerických dolarů.

SVĚT OBALOVÉHO DESIGNU OVLÁDLA V POSLEDNÍ DOBĚ ŘADA TRENDŮ. PRAKTICKÝCH I ESTETICKÝCH.
VE FINÁLE ALE STÁLE VÍTĚZÍ STARÉ DOBRÉ PRAVIDLO, ŽE MÉNĚ JE VÍCE. TÁHNE MINIMALISMUS A ČISTOTA.
PRÁVĚ TA JE PRO ZÁKAZNÍKA TAKÉ ZÁRUKOU, ŽE VÝROBCE MYSLÍ NA PŘÍRODU A ZÁCHRANU PLANETY.
OBALÁŘI SE PROTO V SOUVISLOSTI S TÍM STÁLE ČASTĚJI SETKÁVAJÍ S POJMEM EKODESIGN. PODÍVEJME
SE MU NA KLOUB.
Iveta Křížová

E

kodesign znamená, že výrobek či jeho obal je navržen
s ohledem na to, co se s ním stane na konci jeho životního cyklu. Měl by mít minimální dopad na životní
prostředí, šetřit primární zdroje nebo přispět k lepší recyklovatelnosti. Například při návrhu nové nápojové PET lahve
může designér zvolit barvu, která je z pohledu recyklace vhod‑
nější.

TOUTO CESTOU SE VYDALY
KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY —
VÍCE NA

Dalším počinem ekodesignu je vyrobit obal tak, aby se odlišné
materiály daly snadno oddělit. Ekodesign tedy zohledňuje
i materiály – aby byly recyklovatelné nebo opětovně využitelné.
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V tomto případě je nezbytné, aby obaláři spolupracovali i se
zpracovateli, protože právě oni vědí nejlépe, co umějí či neumějí zpracovat. Stranou nestojí ani samotný produkt, tedy
výrobek, který by podle zásad cirkulární ekonomiky měl být
trvanlivější a opravitelný. „Produkty, respektive obaly, by měly
být navrženy tak, aby měly co nejdelší životnost a dala se
z nich vytěžit maximální užitná hodnota nejen v rukou zákazníků, ale i po jejich vyřazení, kdy mohou být mnohokrát opraveny a zrenovovány, než dojde na jejich skutečnou recyklaci.
Pak se jako znovu použitelné materiály vracejí do výrobního
procesu,“ vysvětluje Žaneta Stradiotová, projekt manažerka
designového studia Butterflies & Hurricanes (B&H).
Podle B&H se také prosazuje úspornost, skvělým příkladem
je tisknutí nápisů a log pouze v obrysech, aby se ušetřily tiskové barvy.

EKOLOGIE

Globálně je snaha o eliminaci jednorázových obalů, s čímž
souvisí snaha o přechod na nové výrobní postupy a druhy/
/typy obalů. Když designéři začnou brát v potaz udržitelnost, poznáte to. Začnou pokládat otázky typu: „Jaké další
využití může tohle balení mít kromě svého primárního účelu?“
Otevírají se tím dveře nápadům na udržitelné používání,
opravu, renovaci, recyklaci a inovaci, které o sobě brzy dají
vědět samy.
Trend znovupoužitelného balení začíná být velkým tématem
například v segmentu e-commerce. Poptávka je po obalech, ze kterých si doma vybalíte objednané zboží a poté je
prázdné zašlete po logistické firmě zpět k výrobci.

výrobu potřeba tiskové štočky a zákazník může design kdykoliv změnit podle své aktuální potřeby,“ zdůraznil Petr Kaczor,
regional sales manager, THIMM pack'n'display. Změny tiskových motivů jsou velmi rychlé a každý koš může být jiný.
Navíc jsou doplněny víky, která je barevně odlišují podle
druhu odpadu. Konstrukce zajišťuje jejich snadné a rychlé
složení i rozložení. I proto je transport košů na tříděný odpad
v rozloženém stavu, kdy zaberou velmi málo místa, hračkou.
Snadné přenášení zajistí odnosná ucha umístěná na bočních
stranách. V praxi si koše zvolila například Třemošenská uzenina, která svými produkty sytí návštěvníky plzeňského ledního
hokeje. Možnost třídit odpad tak mají i fanoušci během sportovního utkání.

Znovupoužitelnost obalu nedala spát například Richardovi
Bystřickému ze Zlína, který představil internetovým obchodům
RepeteBox, tedy obal, v němž lze zboží posílat opakovaně.
„Český e-shopový trh je velmi silný a produkuje obrovské
množství odpadu,“ uvedl Richard Bystřický, velký zastánce
cirkulární ekonomiky. Inspiraci na znovupoužitelný obal nalezl
v USA a ve Skandinávii.

SEZNAMTE SE S REPETEBOXEM
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Trochu z jiného soudku je řešení, které ale s naším tématem
rovněž souvisí. Jedná se o digitálně potištěné koše na tříděný
odpad z dílny společnosti THIMM pack'n'display. Koše jsou
vyrobeny z pevné a odolné vlnité lepenky, a proto je lze využít
nejen v domácnostech, firmách, školách, na úřadech, ale i na
různých akcích. „Vzhledem k tomu, že pro potisk košů na tříděný odpad je zvolena digitální technologie, nejsou pro jejich

Nepřehlédnutelnou novinkou v regálech obchodů jsou nové
hnědé obaly na mléko jihočeské mlékárny Madeta, na kterých výrobce neopomněl popiskem i logem zdůraznit, že myslí
na přírodu.
PŘIBYLO I LOGO

VÍCE NA:

CERTIFIED CARBON NEUTRAL A FSC
EKODESIGN POMÁHÁ
I PLNIT CÍLE CEP A SUP
PI

ÚTERÝ

12. 11.

10.00–13.00
14.00–17.00

STŘEDA

13. 11.

10.00–13.00
14.00–17.00

ČTVRTEK

14. 11.

10.00–13.00
14.00–17.00

FACHPACK 2019
potvrdil zelenou linii
Konec září byl již tradičně ve znamení jednoho z nejvýznamnějších obalových veletrhů, FachPacku. Do
Norimberku se na jubilejní, 40. ročník vydalo kolem 44 000 ODBORNÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. Čekaly na ně
inovace v souladu s trendy v obalovém průmyslu i souvisejících odvětvích, které pro ně od 24. do 26. září
představilo 1591 vystavovatelů.
Veronika Kozelková, Adriana Weberová

V

eletrh FachPack přilákal v porovnání s minulými ročníky mnohem větší počet návštěvníků ze zemí mimo
Německa. Také mezi vystavovateli bylo přibližně 39 %
zahraničních firem.

STRUKTURA VYSTAVOVATELŮ

novinky vyvinuté společně se zákazníky v souladu s principy
cirkulární ekonomiky. Rozděleny byly podle typu inovace do
tří sekcí: Replace (Nahradit), Reduce (Redukovat) a Recycle
(Recyklovat). V první bylo prezentováno například balení sýrů,
které využívá maloobchodní řetězec REWE Group. Původní
plastová vanička byla nahrazena alternativou z hnědého papíru Advantage Formable s příslušnou bariérou.

V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Poprvé byly zvoleny stěžejním tématem ekologické obaly.
Klíčové téma bylo patrné ve 12 výstavních halách téměř na
každém kroku. Zaznívalo i během specializovaných fór.

FÓRA A WORKSHOPY
V HALE 7 LÁKALY — VÍCE NA

Ve stejné hale byl nepřehlédnutelný stánek společnosti Mondi,
který návštěvníky přivítal novým mottem PAPER WHERE
POSSIBLE, PLASTIC WHEN USEFUL. I zde byly prezentovány
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SizeMeMailer =
jeden obal pro
různé velikosti
zásilek

Příkladem balení, které snižuje objem použitých surovin a celkovou ekologickou stopu, je SizeMeMailer. Jde o řešení pro
e-commerce pro zásilky různých velikostí. Jeho hlavní benefity
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Smurfit Kappa FOR
Better Planet Packaging
Zaplavujeme planetu odpadky, o tom bohužel není sporu. Leckteří by současný stav dokonce nazvali celoplanetární
krizí. Jako takový lakmusový papírek fungují světové oceány a míra jejich znečištění. Ať chceme nebo ne, VĚTŠINU
ODPADU v mořích a oceánech DNES TVOŘÍ PLASTY.

N

ejvětší podíl (39,9 %) představují plastové obaly.
V mořích a oceánech světa končí mnoho odpadků
z různých materiálů, ale plasty (až na výjimky) bohužel vydrží stovky let, než se ve vodě rozloží. Speciální
skupinou plastů, kterou je relativně snadné odbourat, jsou plastové produkty a obaly na jedno použití.
Co přesně je iniciativa
Better Planet Packaging?
Je to cesta, jak učinit obaly ještě více udržitelnými. Základními
aspekty by měla být recyklovatelnost, obnovitelnost a odbouratelnost. Nestačí materiál recyklovatelný pouze za určitých
velmi specifických podmínek, ale důležité je, aby byl reálně
recyklován.
Opravdu udržitelný obal by neměl v žádném případě znečisťovat nebo jakkoliv ničit planetu. A to především na konci
své životnosti, ať už je kolikrát chce recyklován nebo prošel
industrial upcyclingem. Udržitelný obal by se spíše než odpadem měl stát recyklovanou surovinou. Pokud už se ale odpadem stane, pak má být snadno biologicky odbouratelný.
Plasty jsou ale leckdy nejlepším řešením.
Samozřejmě víme, že určité vlastnosti plastu jako materiálu
jsou nenahraditelné. Plast je odolný, lehký, nekonečně tvarovatelný, má bariérové vlastnosti pro tekutiny i plyny a je v pod‑
statě levný. Na druhou stranu je neobnovitelný, není biologicky odbouratelný, recyklovatelnost je diskutabilní a reálná
míra recyklace je nízká. Rozkládá se na mikroplasty a při jeho
spalování vznikají toxiny.
Plast je tedy zlo?
Není zlo, ale z environmentálního hlediska je zbytečný především jednorázový obal z plastu, který je nahraditelný jinou
materiálovou alternativou. Někdy je to sklo, jindy kov a také
samozřejmě papír. V moři se například papír rozloží v řádu
týdnů.

Není už obal přežitek?
Obal chrání 10× více zdrojů, než sám spotřebuje, takže obal
jako takový je dobrý a potřebný. Chytře navržená konstrukce
dokáže ušetřit náklady, čas i životní prostředí, a proto je volba
správného obalu klíčová.
Proč výrobce papírových obalů,
tedy z udržitelného zdroje, bije na poplach?
Protože vidíme, že je stále prostor pro snižování dopadu
obalu na životní prostředí. Stále je mnoho příležitostí nahradit
plast, pěnové výplně či bublinkové fólie řešením na bázi papíru. Roste počet reálných případů, kdy jsme dokázali eliminovat nebo redukovat množství použitých plastů. Příkladem
jsou naše šetrnější obaly, kdy separace jednotlivých materiálů
byla mnohem snazší. Firmy si čím dál více uvědomují společenskou zodpovědnost a jsou otevřenější diskusím.

SPOLEČNOST SMURFIT KAPPA
PŘICHÁZÍ S INICIATIVOU
BETTER PLANET PACKAGING
A ZÁVAZKEM JEŠTĚ VÍCE PŘISPÍVAT
K UDRŽITELNÉMU ZPŮSOBU BALENÍ
A OCHRANĚ PLANETY.
Bojujme společně proti odpadu jako takovému, předimenzovaným obalům a zbytečným plastům. Mysleme na budoucnost.

.
Více informací na www.smurfitkappa.cz.
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vystihují slova: ekonomický, efektivní a snadný. Z jednoho výseku lze snadno vytvořit různě velká balení podle rozměrů zásilky. Výhodou jsou nižší logistické náklady.

získaného z britského trhu z lahví na mléko. Druhá lahev by‑
la vyrobena ze 100 % z recyklátu získaného z plastů z moří
a oceánů.
ALTERNATIVA
HLINÍKOVÉ
VANIČKY
OD ANTALISU

RECYCLE FRIENDLY

V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

STRIPPOUCH VYVINUTÝ
S WERNER & MERTZ — VÍCE NA

Za zmínku stojí také stánek společnosti B + K. Ta představila
skupinové balení toaletního papíru z fólie vyrobené ze 100 %
z recyklátu. Řešení bylo v roce 2019 oceněno německou obalovou cenou v kategorii udržitelnost. Na stánku byl rovněž vystavený papírový stojací sáček s vnitřní vrstvou z materiálu I'm
green polyethylen od společnosti Braskem, který je vyrobený
z etanolu z cukrové třtiny.

Kompostovatelnou fólii Biofolflex B10 certifikovanou agenturou TÜV Austria jako „OK Compost Home“ na svém stánku
představila firma PEBAL. Použít ji lze například na balení časopisů, v Nizozemsku se využívá pro balení ovoce a zeleniny.
Společnost PET INNOVATORS se pochlubila novým sudem (finalistou soutěže The Sustainability Awards 2019) vyrobeným
z PET místo původního HDPE. Výsledkem je levnější a o 25 %
lehčí sud. Používá se pro tekutiny i pevné látky.

Greiner packaging prezentoval například kelímek K3 Loop,
kde je nahrazen původní perforovaný proužek na boční straně
novým řešením pro snadnější odtrhnutí a odstranění papírového přebalu. Kelímek je dostupný i s téměř neviditelným digitálním vodoznakem, který podle výrobce zlepšuje identifikaci
a třídění. Vodoznak může také obsahovat
řadu informací o značce a balení.

Pro výrobu sudu byl použit PET
místo původního HDPE.

Eko řešení nechyběla ani na expozicích výrobců etiket. Prezentovány byly
například kompostovatelné etikety
nebo etikety vyrobené z materiálu obsahujícího určité procento recyklátu. Dodavatelem materiálu je zejména společnost
Avery Dennison. Mezi výrobci etiket měly zastoupení i české
firmy Label design, Colognia press a S&K Label. Poslední
jmenovaná představila například etiketu rumu Austrian Empire
Navy Rum Reserva 1863, která získala ocenění German
Design Award 2019. Autorem designu je Design Herynek.

Oceněná etiketa
od S&K Label

K3 Loop s digitálním vodoznakem od Greiner packaging

Dále zde byly vystaveny prototypy r-HDPE lahví určené pro
segment non-food vyrobené z 50 % nebo ze 100 % z recyklátu. Pro výrobu první lahve bylo použito 50 % recyklátu
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Etikety doslova ožily na stánku společnosti Marzek Etiketten +
Packaging, která zde představila řešení s využitím rozšířené
reality. Vystaven byl i mezinárodně oceněný projekt Mitzi,
který je v Rakousku první svého druhu. Jedná se o sadu vinných
etiket s vyobrazením tradičního rakouského kostýmu dirndl.
Díky digitální technologii je na každé etiketě jiná zástěra, což
dělá každou z nich jedinečnou, originální.

jejich čerstvosti. V jednom boxu lze mít současně různé zóny
čerstvosti a teploty, které je možné vytvořit pomocí insertů
z expandovaného polypropylenu nebo chladicích destiček.

Termobox pro bezpečný transport
potravin od společnosti BITO

Každá etiketa Mitzi rakouského vinařství je originál.

Petr Kopecký ze společnosti Neotec, která zastupuje v České
republice firmu Zünd Systemtechnik, nám představil nový nástroj pro řezání vlnitých lepenek – PCT. Vyvinut byl pro ekonomické řezání vlnitých lepenek až do tloušťky 7 mm. Během
procesu řezání speciálně navržená rylovací patka stlačí materiál podél linie řezu. Tlak vyvíjený na vlnitou lepenku umožní
její řezání taženým nožem a umožňuje dosažení vysoké rychlosti zpracování.

DALŠÍ VÝHODY PCT

VÍCE NA:

V hale se zaměřením na automatizaci a robotizaci měly své
zastoupení například společnosti Scott Automation, Kawasaki
Robotics, Universal Robots, Stäubli, Tec-Systems, Nomatech
nebo J. Schmalz. Ta zde prezentovala nové vylehčené uchopovací systémy SLG sloužící pro manipulaci s předměty do maximální hmotnosti 10 kg nebo online konfigurátor, který krok
po kroku pomůže s návrhem vhodného koncového nástroje
s ohledem na typ používaného robota.
V hale 9 byl umístěn společný stánek českých firem TBA
Plastové obaly, ROLOFOL, Martin Peroutka, INAPA, HIT
OFFICE a FORLIT. Mezi českými vystavovateli nechyběla také
společnost TART, která na samostatném stánku prezentovala
například opakovaně použitelné řešení v podobě fixační sítě.
Další ročník veletrhu FachPack se po roční pauze, během
které proběhne v Düsseldorfu veletrh Interpack, uskuteční
28. až 30. září 2021. 

SOLARCO MACHINERY
PŘEDSTAVIL STROJE NA

OCENĚNÉ INOVACE

ZPRACOVÁNÍ VLNITÉ LEPENKY

V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Plastový termobox určený pro přepravu produktů citlivých na
teplotu představila společnost BITO. Řada MB Food & Delivery
je řešení pro bezpečné doručování potravin při zachování

PŘIPOMEŇME SI ATMOSFÉRU
VELETRHU NA VIDEU
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Nejlepší české SUPERBRANDY
byly předány
V prostorách Národního muzea v Praze se 18. září uskutečnil slavnostní galavečer CZECH SUPERBRANDS
TRIBUTE EVENT, během kterého byla předána ocenění zástupcům nejúspěšnějších značek v České republice
za rok 2019.
Adriana Weberová

P

rávo užívat pečeť kvality Superbrands si odneslo téměř
70 brandů vybraných z více než milionu registrovaných
značek na českém trhu. Z nich 49 získalo titul spotřebitelská super značka (Consumer Superbrands) a dalších 18 se
může honosit B2B titulem (Business Superbrands).

Superbrands, nejuznávanější globální autorita, hodnotí
a oceňuje nejlepší obchodní značky ve více než
90 státech světa. V České republice je program
Czech Superbrands aktivní již 7. rokem a za
dobu své existence si vydobyl prestižní postavení.

Ocenění Business Superbrands 2019
před zraky více než 250 významných
hostů převzaly od ředitele Czech
Superbrands Romana Sovjáka
a regionálního ředitele Superbrands CE
Andráse Wiszkidenszkyho například
společnosti EKOBAL, Label design,
FANUC nebo PackWay. Mezi držiteli
Consumer Superbrands můžeme
najít značky Brit, BENU, WALMARK,
Staropramen nebo SEPHORA.

Ocenění Honorary Superbrand 2019 určené pro charitativní
značky a nadace si z Národního muzea odnesl Nadační
fond Kapka naděje.
70 www.packagingherald.cz

V závěru večera byl rovněž vyhlášen držitel ocenění
SUPERSON – Superbrands osobnost roku 2019, kterým se
stal neurochirurg profesor Vladimír Beneš. „Ocenění je pro mě

Ocenění Business Superbrands
2019 převzal od ředitele
Czech Superbrands Romana
Sovjáka a regionálního ředitele
Superbrands CE Andráse
Wiszkidenszkyho Petr Wagner,
generální ředitel společnosti
PackWay.

Ocenění Business Superbrands
2019 obdržel i Vladislav Kašpar,
jednatel společnosti Label design.

Ocenění Business
Superbrands 2019 v rukou
Michala Dřeva, jednatele
společnosti EKOBAL.

Ocenění Business Superbrands 2019 si odnesl rovněž
Daniel Havlíček, marketing manager společnosti FANUC.

v každém případě pocta. Zejména i proto, že přichází z oblasti pro mne vzdálené. Pohybuji se v akademické a státní medicíně, a i když má klinika světovou pověst a ‚svoji značku‘, je
to překvapení. Musím přiznat, že milé,“ uvádí Vladimír Beneš.
Tradičním mediálním partnerem soutěže a slavnostního galavečera byl magazín Packaging Herald. 

VYDEJTE SE S NÁMI NA GALAVEČER —
ZHLÉDNĚTĚ VIDEO

„Superbrands získáváme poprvé a navíc po roce, kdy naše

„Ocenění Business Superbrands bereme jako komplexní

společnost oslavila 25 let od svého vzniku. Jelikož se jedná

ocenění toho, co děláme. Tedy nejen našich produktů,

o ocenění, které bychom nikdy neobdrželi bez úspěšné

o jejichž kvalitě mluví každoročně rostoucí prodeje, ale

spolupráce s našimi klienty a dodavateli, chci jim tímto

i všech aktivit okolo těchto produktů. Zde jde především

poděkovat za pozitivní reference a jejich loajalitu. Doufám,

o náš servis, který je naším základním stavebním kamenem.

že i v následujících letech bude naše značka symbolem té

Pak samozřejmě školení, které přispívá k tomu, že jsou

nejvyšší kvality výrobků a poskytovaných služeb. Je to pro

naši zákazníci schopni získat z FANUCu maximum,

nás samozřejmě i velký závazek a výzva nadále posouvat

a v neposlední řadě samozřejmě marketing, který pracuje

hranice, jež se zdají nyní technicky nemožné. Toto ocenění

na co nejlepší znalosti značky na českém trhu. Myslíme si,

zejména patří za příkladnou práci a snahu všem kolegům,

že právě ocenění Superbrands v sobě spojuje všechny tyto

protože bez nich bychom naše vize nikdy nenaplňovali,“

jednotlivé aspekty, na kterých se snažíme pracovat, a proto

komentovali zisk ocenění za společnost EKOBAL jednatel

máme toto ocenění již 3. rok v řadě za sebou,“ uvádí

Michal Dřevo a obchodní ředitelka Renata Dobešová.

Daniel Havlíček, marketing manager společnosti FANUC.
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Foto: Jan Hromadko

SOUTĚŽ

Model Young Package:
ZVÍTĚZILA HRAVOST
I ELEGANCE
TÉMATEM 24. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE OBALOVÉHO DESIGNU MODEL YOUNG PACKAGE
BYL ZÁŽITEK Z ROZBALOVÁNÍ NEBOLI UNBOXING EXPERIENCE. NÁVRHŮ Z 66 ZEMÍ DOPUTOVALO DO
ORGANIZACE CZECHDESIGN 666! VÍTĚZOVÉ BYLI PŘEDSTAVENI 23. ZÁŘÍ V CENTRU ARCHITEKTURY
A MĚSTSKÉHO PLÁNOVÁNÍ V PRAZE. SE ZADÁNÍM SI NEJLÉPE PORADIL MACIEJ JANDER Z POLSKA.
POROTU NADCHL DŮMYSLNÝM, ELEGANTNÍM A HRAVÝM OBALEM NA KOSMETIKU.
Adriana Weberová

M

ezinárodní soutěž obalového designu pro designéry i studenty organizuje Czechdesign pro společnost Model Obaly. Jde o největší klání svého
druhu na světě a dává účastníkům jedinečnou možnost porovnat vlastní návrhy v mezinárodní konkurenci. Na výherce
tento rok čekaly odměny v celkové výši 6200 eur.
Veřejnosti byly výsledky představeny v rámci slavnostního večera v Praze. Přítomni byli porotci i soutěžící z celého světa,
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kterým byly předány finanční odměny. Večerem opět provedla Simona Babčáková, po vyhlášení následovala party
s DJ Floex.
Letošní ročník vyzval designéry k zamyšlení se nad propojením
obalu, jeho funkcí, ekologie a zážitku z rozbalování. Jak si
s tématem soutěžící poradili? Přišli s vizionářským přístupem
nebo s neotřelým a hravým designem? To vše hodnotila porota
složená z významných odborníků oboru v čele s obalovým

SOUTĚŽ

1. místo

Maciej Jander

kategorie UNLIMITED
A CENA INOVAČNÍHO CENTRA MODEL OBALY

Foto: Model Young Package

SOUTĚŽ OD ROKU 1996
VYHLAŠUJE SPOLEČNOST
MODEL OBALY.
ORGANIZÁTOREM JE OD ROKU
2009 NEZÁVISLÁ ODBORNÁ
ORGANIZACE CZECHDESIGN.
Zlatou příčku v kategorii pro středoškoláky si odnesl Ondřej
Fiedler ze Soukromého gymnázia AD FONTES. Ondřej si
vždy užíval odtrhávání papírových proužků při otevírání sušenek a tento proužek je pro něj i asociací při zážitku z rozbalování. Svůj válcovitý obal na kulaté sušenky (např. Disko) pak
vytvořil tak, aby tato radost trvala mnohonásobně déle. Známý
„odtrhávací proužek“ je zde použit spirálově téměř v celé šíři
obalu, tím je doba jeho odtrhávání mnohonásobně prodloužena. Uživatel si může užívat slastný pocit rozbalování při
každé sušence, kdy je potřeba obal vždy o kousek odmotat.

Foto: Model Young Package

Jak nejlépe zabalit produkt, aby ve vás probudil zvědavost
a samo otevírání vás bavilo? To nejlépe vyřešil a hlavní cenu
v kategorii Unlimited získal Maciej Jander z Polska se svým důmyslným, elegantním a hravým obalem na kosmetiku. Hlavním
cílem projektu je využití celé kapacity balení ve tvaru kvádru.
Na první pohled klasická krabička má sloužit na tři kosmetické produkty najednou. Pro každý produkt je připravena
krabička atypického krystalického tvaru, která svou barvou koresponduje s vůní kosmetického produktu. Všechny tři tvary jsou
následně složeny do jednoduchého kvádru. Obal je podle
poroty skvěle technicky vyřešený a natolik perfektně a čistě
zpracovaný, že se stal letošní vítěznou prací.

Foto: Jan Hromadko

Soutěž Model Young Package má dvě kategorie. Do středoškolské kategorie High Schools se mohou přihlásit studenti středních a vyšších odborných škol. Druhá kategorie,
Unlimited, je určena pro studenty vysokých škol a designéry
jakéhokoliv věku.

které na své zadní straně mají mechanismus, celý z papíru,
umožňující snadné otevírání, vyndávání i zavírání. Bronz si
odnesla Denisa Novobilská z UTB ve Zlíně za krabičku vy‑
zdobenou motivy pohádky s překvapením uvnitř.

Foto: Jan Hromadko

designérem Janem Činčerou. Svou zástupkyni, obchodní ředitelku Ivanu Kohoutovou, zde měl i magazín Packaging Herald.

1. místo

Ondřej Fiedler

kategorie HIGH SCHOOLS

Pro vítěze byly připraveny nejen finanční odměny – pro jednoho i jedinečná příležitost absolvovat třítýdenní honorovanou
stáž v Inovačním centru Model Obaly.
Další oceněné exponáty
Stříbro v kategorii Unlimited získali Magdalena Cieslak
a Jaroslaw Luczak z Polska, kteří navrhli obal na malé objekty
s inovativním zavíráním. Jedná se o krabičky o velikosti karty,

Druhou příčku mezi středoškoláky obsadila Jaroslava Straková
ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě za řešení na
dřívka, všem dobře známá z hodin hudební výchovy. Třetí
místo obsadil obal na autíčko od Pavlíny Kubínové, studentky
Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze. 
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Praha spustila poloautomat
na třídění kovového odpadu
V areálu Pražských služeb ve Vysočanech byla v květnu uvedena do provozu MODERNÍ LINKA NA TŘÍDĚNÍ
KOVOVÝCH OBALŮ. Poloautomatická linka je vybavena technologií, která odděluje železné a neželezné kovy.
Mezi ty například patří hliník, měď nebo zinek. Provozem nás provedl vedoucí třídicích center Michal Šimlinger
a mluvčí Pražských služeb Radim Mana.
Adriana Weberová

T

řídění kovových obalů si Pražané oblíbili. Zatímco v roce
2017 obyvatelé metropole vytřídili 144 tun kovových
obalů, loni to bylo bezmála 262 tun. Nová třídicí linka

Do areálu Pražských služeb ve Vysočanech putují
kovové obaly z šedých kontejnerů umístěných
v Praze a od všech svozových společností
zajišťujících svoz komunálního odpadu na území
metropole.
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umožňuje dokonalejší a efektivnější dotřídění kovových obalů.
Technologie se skládá ze dvou hlavních částí – linky na třídění
kovových odpadů a lineárního lisu.

Plechovky, konzervy, tuby,
víčka a další kovové obaly jsou
shromažďovány v násypce, která
je umístěna vně linky.

Dopravníkový pás umístěný na dně
násypky transportuje odpad do
haly, kde dva pracovníci odstraňují
nežádoucí materiál (např. aerosolové
obaly) do připravených nádob.

REPORTÁŽ

Součástí linky jsou dva separátory, které se starají o oddělení železných kovů od těch neželezných. Tím prvním je
permanentní magnet, který je umístěn nad dopravníkem. Pryžové unašeče rotujícího pásu magnetické desky umožňují,
že vyseparované magnetické obaly jsou automaticky odhazovány mimo dopravní pás bočně do připravené nádoby.

Neželezný odpad putuje dále po pásu k druhé fázi třídění.
V té je pomocí separátoru pracujícího na bázi vířivých
proudů oddělen hliníkový odpad, který směřuje do násypky lisu
navazujícího na linku. Zbytkové nečistoty automaticky padají do
nádoby, která je umístěna pod separátorem.

Vytříděný neželezný odpad putuje do násypky lisu.
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Neželezný odpad v násypce lisu

Technologie určená k lisování kovových obalů

Vytříděné kovy se následně slisují do
požadovaných balíků a čekají na své odběratele.

Aktuálně se v ulicích hlavního města nachází velkých
1009 nádob o kapacitě 1100 l, 29 menších 240l

Na celý proces dohlíží čtyřčlenná obsluha. Závozník

popelnic a 22 podzemních kontejnerů s kapacitou 1500 l.

pravidelně doplňuje násypku s kovovým odpadem. Část

Kontejner je určen zejména pro sběr prázdných nápojových

zaměstnanců ručně odebírá prvotní nečistoty a nevhodný

plechovek, ale je možné do něj odložit i prázdné konzervy,

odpad. V poslední fázi personál zajišťuje lisování

tuby, kovové uzávěry nebo víčka. Do separačních nádob

vytříděného železného a neželezného materiálu.

naopak nepatří aerosolové obaly od kosmetiky, sprejů
nebo tlakové nádoby přenosných cestovních vařičů, neboť
hrozí jejich vznícení. Zákaz platí i pro nádoby a obaly od
motorových olejů, benzinu, barev a dalších chemických
nebo nebezpečných látek.
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Simona Kijonková, CEO skupiny Packeta, a Ondřej Žák, výkonný ředitel Zásilkovny

ZÁSILKOVNA
investuje do nových dep
Logistická firma ZÁSILKOVNA roste ročně o desítky procent. Se zvyšováním počtu zásilek rostou také potřeby
na logistické zázemí. Proto během letošního léta a podzimu otevře tři nová depa. První z nich, Depo Praha, bylo
slavnostně otevřeno 28. srpna v Praze 6 – Ruzyni. Do nových provozů firma investuje téměř 10 milionů korun.
Adriana Weberová

C

elková rozloha nového logistického centra je téměř
4000 m2. Vybaveno je 130 regálovými pozicemi
a 150 klecemi na třídění zásilek.

V depu nechybějí moderní technologie, jako jsou
online čtečky nebo kamerové a bezpečnostní systémy.
Pracovat zde bude 40 lidí. Průměrná kapacita nového
provozu je 600 000 přepravených zásilek měsíčně,
během vrcholu sezony, v době předvánočních
nákupů, může měsíční kapacita překonat hranici
jednoho milionu.

V září otevřela Zásilkovna nové depo ještě v Hradci Králové,
v plánu je otevření depa v Ostravě. Celkové investice do
nových distribučních center dosáhnou v letošním roce téměř
10 milionů korun. Hlavním cílem je zvýšit efektivnost svozů
a rozvozů zásilek a zlepšit servis pro zákazníky.

„Obrat skupiny Packeta vzrostl za první pololetí meziročně
o 72 procent na téměř 425 milionů korun. O 70 procent
vzrostl také počet přepravených zásilek. Naším cílem pro letošní rok je dosáhnout obratu 1,3 miliardy korun, v počtu
zásilek pak 18,5 milionu kusů. V současné době máme za
celou skupinu celkem 17 dep a jejich počet budeme dále navyšovat. Nedávno jsme například koupili depo na Slovensku,“
uvádí Simona Kijonková, CEO skupiny Packeta a zakladatelka a spolumajitelka Zásilkovny.
„Vzhledem k povaze zásilek u nás
stále převažují manuální procesy.
V současné době dokončujeme studii
instalace automatických třídicích
linek na naše nejvytíženější depa
a porovnáváme všechny aspekty takové
technologie oproti stávajícím procesům.
Pokud studie prokáže vyšší efektivitu
s dobrou finanční návratností, budou
nás v příštím roce čekat v této oblasti
velké změny,“ podotýká Ondřej Žák,
výkonný ředitel Zásilkovny. 
Zásilkovna, která patří do skupiny Packeta, je český
franšízový logistický projekt, který vznikl v roce 2010.
Poskytuje komplexní logistické služby pro internetové
obchody. Aktuálně má více než 2800 výdejních míst
a spolupracuje s více než 26 000 e-shopy. K letošnímu roku
Zásilkovna přepravila více než 34 milionů zásilek.
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Investice přinesla komplexní nabídku
Polygrafická společnost MARTIN PEROUTKA se nebojí investovat. Vše nastartovala v roce 2017 nákupem
digitálního tiskového stroje HP Indigo 20000 od společnosti DataLine Technology, která je současně i partnerem
firmy v oblasti technického servisu stroje. Na začátku roku 2019 následovalo pořízení navazujících technologií
od dodavatele KARLVILLE v podobě ekologické bezlepidlové tepelné laminace PACK READY a linky určené
k výrobě uzavíratelných stojacích sáčků. Výsledkem je komplexní nabídka výrobků a služeb zahrnující výrobu
flexibilních obalů, shrink sleeves, obalových fólií, samolepicích etiket a již zmíněných stojacích sáčků. Celková
investice je kolem 100 milionů korun.
Adriana Weberová

Digitální technologie je ideální pro tisk limitovaných vícegrafických edic, ale také
pro výrobu sezonních nebo ověřovacích sérií. Digitální tiskový stroj HP Indigo
20000 je určen pro šíři 760 mm. Vhodný je pro tisk shrink sleevů a obalových
fólií, čemuž odpovídá rozsah použitelných tlouštěk substrátů, který začíná již na
10 mikronech. Nabízí použití až sedmi barev. Tisk probíhá metodou one-shot, což
zaručuje absolutní přesnost soutisku. Maximální formát potisku odpovídá B1.

78 www.packagingherald.cz

Digitální tisková technologie nabízí
vysoký stupeň automatizace pro
maximální efektivitu výroby.
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Potištěný materiál chrání před jeho poškozením technologie
tepelného laminování, která umožňuje podstatné zkrácení
dodacích lhůt a tím i skladových zásob zákazníků. Laminátor
PACK READY KARVILLE je využíván například k laminaci –
pro výrobky realizované vrchním nebo reverzním tiskem,
například stojacích sáčků. Ty mohou být určené nejen pro
balení potravin.

Nová linka KARVILLE vyrábí stojací sáčky
v různých velikostech a provedeních.

Maximální rozměry stojacího sáčku jsou: výška 270 mm,
šířka 350 mm při max. šířce (hloubce) dna 90 mm, pokud
šířku dna snižujeme nebo je nepožadujeme, můžeme
zvyšovat výšku sáčku až do 360 mm. Vyráběny jsou ve
variantě dna svaru K a D. Při tvarování ve variantě K se
využívá standardní vybavení výrobní linky. Pro tvarování
sáčku podle varianty D je potřeba zajistit speciální nástroj,
jehož cena se pohybuje od 700 do 800 eur podle
rozměru dna sáčku. Je potřeba počítat s tím, že cena
Vyrobené stojací sáčky mají tvarované dno, jsou vhodné pro
strojní i ruční plnění. Ručně plněné sáčky stačí po naplnění
zavařit ruční fóliovou svářečkou. Opatřeny mohou být zipem
pro opakované uzavírání, výsekem pro eurozávěs a násekem
pro snadné otevření sáčku. Sáčky lze potisknout digitální
i flexotiskovou technologií. Potisk sáčků může být chráněn
laminací nebo lakováním.

nástroje bude alespoň částečně účtována.
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