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EDITORIAL

OBALOVÝ SVĚT
ODOLÁVÁ PANDEMII

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
plastikářský, sklářský i papírenský průmysl se potýká
s nedostatkem surovin. Přitom pandemie výrazně zvýšila poptávku po lékařských, farmaceutických a zdravotnických výrobcích a ty je třeba do něčeho zabalit.
A to se promítlo i do vnímání plastů, jejichž image se
změnila k lepšímu. Na své si v éře pandemie přijdou
i lepenkáři. Především další boom v e-commerce zvýšil
poptávku hlavně po obalech z vlnité lepenky. V uplynulém roce jich čeští výrobci prodali o 7 % více.
Aktuálním tématem je také logistika vakcín proti covidu-19. Ta je, nebo spíš měla být v plném proudu. V dubnu nám bylo slíbeno denní proočkování 50 000 obyvatel. První třetinu aprílu máme za sebou a skutečný stav
bohužel odpovídá názvu čtvrtého měsíce v roce. Ale
jsem si jista, že zazní „věrohodné“ argumenty, proč se
právě Česká republika nemůže odrazit ode dna v počtu
očkování. Za námi jsou v Evropské unii pouze Lucem-

burčané, Kypřané, Chorvati a Nizozemci. Naopak lídry
jsme bohužel v jiných číslech.
Ale zpět k logistice vakcín. Ta má svá specifika, o čemž
se můžete sami přesvědčit na stranách 48 a 49. Výběrové řízení na distribuci vakcín Moderny a Johnson & Johnson vyhrála společnost Avenier. Například
Moderny, která se musí skladovat při minus 20 °C, by
se mělo rozvézt kolem dvou milionů dávek a aktuálně
míří do 200 očkovacích míst. Johnson & Johnson bude
zavážen na tisíce míst přímo praktickým lékařům.
Ale už bylo dost covidu. Do dubnového vydání se nám
podařilo také získat unikátní informace například od
výrobce těstovin Europasta nebo společnosti EXPRES
MENU. I tentokrát se vydáme na cestu kolem světa
s Igorem Brezovarem s obalovou zastávkou v Jižní Koreji a Japonsku.
Příjemné čtení!
Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald

Sledujte naše inspirace i na sociálních sítích
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Natura v nové 100% rPET lahvi
Coca-Cola uvedla na tuzemský trh svou značku Natura
v novém obalu. Lahev je díky unikátní technologii vyrobena z již existujícího PET, a nevytváří proto další plastový odpad navíc. „PET lahev dnes není již jen obalem, ale
i surovinou, ze které lze vyrobit novou lahev. Pokud si
tento fakt všichni uvědomíme a budeme lahev po jejím
použití vracet zpět do koloběhu, jsme na nejlepší cestě,
jak se zbavit PET lahví odhozených v přírodě nebo ve
směsném odpadu,“ říká Veronika Němcová, ředitelka
komunikace a udržitelnosti ve společnosti Coca‑Cola
ČR a SR. Nové lahve Natura je možné v obchodech nalézt od března, a to ve variantě 0,5 litru a 1,5 litru.
Globální výrobce nápojů Coca-Cola se zavázal, že do
roku 2025 bude mít celé své nápojové portfolio ve
100% recyklovatelných obalech. Do roku 2030 bude
ve svých lahvích a plechovkách využívat alespoň 50 %
recyklovaného materiálu.

Packaging and Converting
Innovation Forum
Brand Protection Excellence Forum
Mnichov
31. květen – 4. červen
FINAT
European Label Forum
Online
16. červen
Global Brand Protection
Innovation Programme
Online
14. – 16. červen
Retail Summit
Praha
22. červen
Udržitelnost
pro výrobu a obchod
Praha
28. – 30. červen
EmbaxPrint
Brno
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Červené víno Nero d’Avola Alibrianza je v robustní
lahvi barvy cuvée
Světově proslulé sicilské červené víno Nero d’Avola Alibrianza je baleno do elegantních 750ml lahví ze skla
barvy cuvée. Skleněný obal, který zaujme svým robustním tělem s výraznými rameny, pochází z dílny Vetropacku Italia. Víno rodinného podniku Alibrianza se pěstuje v oblasti Trapani na Sicílii, ostrově, kde se vinicím
daří díky středomořskému podnebí, mnoha hodinám
slunečního svitu a osvěžujícímu mořskému vánku.

Řada 8000 SmartDate®

vám přináší vyšší výkon

s DETECT-PLUS

SmartDate® X45 a X65
• Vysoká kvalita tisku na fóliové materiály,
etikety, lepenky i sáčky při vysokorychlostním
tisku u krokové i kontinuální aplikace
• Vhodné řešení pro potisk fólií pro skupinové
i přepravní balení v sortimentu kosmetiky,
farmacie, potravin, nápojů, ale i stavebnictví
či strojírenství
• Optimalizované sledování dat OEE
• Výukové programy pro usnadnění
každodenních činností
• Konfigurátor profilu pro bezchybný provoz
• Vysoce výkonný tisk
• Bezkonkurenční a nákladově efektivní
spolehlivost

Video se SmartDate X45
a SmartDate X65 v akci

DETECT-PLUS
je samostatné
řešení potisku
a detekce. Zaručuje
dosledovatelnost
a kvalitu kódů na
každém balení a tím
eliminuje náklady na
odpad. Je vhodný
pro středně až
vysoko objemové
SmartDate aplikace
na balicí lince.

Video s Detect-Plus v akci
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ABB uvádí na trh generaci silných kobotů
Osm z deseti výrobních společností uvádí, že z důvodu pandemie má v příštím desetiletí v úmyslu navýšit
využití robotů ve výrobě a investovat do automatizace.
I proto společnost ABB rozšiřuje své portfolio kolaborativních robotů o novou řadu GoFa a SWIFTI, která
doplňuje nabídku kolaborativních robotů YuMi a Single
Arm YuMi. Nová řada robotů je určena k automatizaci
procesů vyžadujících větší nosnost, sílu a vyšší rychlosti a představuje efektivní řešení pro zvýšení výroby
v mnoha odvětvích, jako je např. elektronika, zdravotnictví, logistika, spotřební či potravinářský průmysl a další.
Ovládání kolaborativních robotů GoFa a SWIFTI je intuitivní. Zákazníci je budou schopni obsluhovat ihned po
instalaci bez nutnosti hlubších programovacích znalostí
či speciálního školení, což umožní automatizaci v mnoha nových průmyslových odvětvích.
Více na www.packagingherald.cz

Kofola připravila prémiové limonády Targa Florio
Nová značka Targa Florio, vyrobená ze sicilských citrusů, oslavuje automobilové závodníky slavného extrémně náročného sicilského závodu Targa Florio. Podle
Jany Klimkové, manažerky nové značky, je silný příběh
závodu, který se pořádal od roku 1906, také hlavní inspirací samotné značky: „Vše do sebe doslova zaklaplo. Nejdřív jsme hledali, kde rostou nejlepší citrusy na
světě. Když jsme vybrali Sicílii, objevili jsme legendární
závod Targa Florio, a v něm
slavnou českou stopu. Proto jsme se rozhodli, že
naše limonády budou tuto
slavnou historii připomínat.“

Více na
www.packagingherald.cz
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Kreativní zasilatelská krabice, která urychluje
zabalení zboží
E-shop unuo.cz se zabývá
zejména prodejem látek,
dětského oblečení, látkových plen a dalších potřeb pro děti a maminky. V minulosti využíval
pro zasílání svého zboží
klopové krabice, které
bylo možné proměnit
na domeček pro děti na
hraní. Klopová krabice se
však po delší době a s nárůstem
zásilek projevila jako méně praktická.
Více na www.packagingherald.cz
OnRobot představil podtlakový uchopovač pro
náročné paletizační aplikace
Dodavatel robotických nástrojů pro kolaborativní aplikace, společnost OnRobot, představuje nový OnRobot
VGP20. Výkonný elektrický podtlakový uchopovač je
kompatibilní se všemi předními značkami robotů s užitečným zatížením až 20 kg a lze jej využít pro širokou
škálu aplikací v průmyslových odvětvích od kosmetiky
a elektroniky až po farmaceutický či potravinářský a nápojový průmysl. Více na www.packagingherald.cz

HP představilo nové portfolio všestranných tiskáren
Latex
Tiskárny řady HP Latex 700 a 800 umožňují poskytovatelům tiskových služeb reagovat na měnící se požadavky trhu. Nové portfolio jim přináší například rychlejší tisk, díky kterému mohou zvládat i náročné termíny.
Tiskárny používají nejnovější generaci
inkoustů HP Latex včetně nejbělejšího,
na trhu dostupného bílého inkoustu,
který postupem času nežloutne.
Více na www.packagingherald.cz

PR PREZENTACE

TOTANI, unikátní technologie
pro balení doypacků a kapsiček
V březnu 2019 byl oficiálně otevřen nový, v pořadí již čtvrtý výrobní závod koncernu DANAFLEX s názvem DGPack. Tato
prostějovská výroba se zaměřením na flexibilní obaly pro potravinářský průmysl by měla sloužit strategicky jako brána do
střední a západní Evropy.

V

současnosti je firma vybavena nejmodernějšími tiskovými stroji z produkce Windmöller & Hölscher, ať už
konvenčním HD flexem, či hlubotiskovým strojem. K dokončení slouží laminační stroje Comexi a Bobst. Počet zaměstnanců každým týdnem roste v závislosti na dalším dovybavování strojového parku a nyní dosahuje 170 pracovníků.

Mezi právě probíhající instalace patří např.
stroj TOTANI, který
bude sloužit k produkci
tzv. doypack sáčků na
sypké směsi, sušené
potraviny, kapsičky pro
dětskou výživu anebo
krmení pro domácí mazlíčky. Vícekrát otevíratelný obal bude
umožňovat delší skladovatelnost potravin, lepší vizuální atraktivitu „na regálu“ a variabilitu otevírání formou zipu, jednorázového uzávěru, vršku se závitem, eurozávěsem anebo mnoha
dalšími provedeními.
Technologie TOTANI je naprosto unikátní a dovede zpracovávat
monostrukturní materiály typu duplex, triplex, quadraplex právě se zaměřením na recyklovatelnost těchto obalů. Této efektivity lze dosáhnout formou laminace vícevrstvých monomateriálů na bázi PP anebo PE. Samozřejmě podle nároků dané balené
potraviny na skladování, bariéry apod.

Koncern Danaflex disponuje již čtyřmi takovými stroji a se svým
zaměřením na recyklovatelné obaly se snaží i formou vlastního
oddělení výzkumu a vývoje vygenerovat vhodné materiálové
struktury, které budou odpovídat požadavkům EU a řetězců.
Velkou výzvou je aplikace změny balení kávy do
doypacků, a to do vícevrstvé struktury na bázi
BOPP, případně s aloxem
substituujícím ALU vrstvu.
Stejně tak kapsiček s dětskou výživou v provedení
quadraplex
materiálu
s celorecyklovatelným PP obalem včetně uzavíratelného vršku.
Oba projekty již probíhají ve fázi testování u koncových klientů.
V zahraničí se podobné balení do doypacků využívá v daleko
větší míře, ale podle marketingových průzkumů se i na českém
a slovenském trhu již poměrně hodně tento typ balení rozšiřuje,
a to hlavně díky svým funkčním vlastnostem, marketingovým
výhodám a menším dopadům na životní prostředí.
DGPack s. r. o.
l.koutnak@dgpack.eu
+420 723 003 901
www.dgpack.eu
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Obaly mohou bourat
zažité konvence
Balení potravin a nápojů pojmeme zpočátku poněkud netradičně, a to z hlediska konceptů. První
koncept Aqua nás zavede do dílny známého designéra Marka Mikovce. Druhou ukázkou bude
obalové řešení pro saké od Daniela Čeligy. Rovinu konceptů doplní „reálné obaly“ výrobce těstovin
Europasta SE a společnosti THIMM pack’n’display.
Adriana Weberová

Představený koncept inspiruje k novým verzím ve
skle a hliníku
Koncept Aqua byl podle Marka Mikovce od počátku tzv.
volný projekt, na kterém si chtěl odzkoušet, jak materiálové variace ovlivní design produktu. Myšlenka projektu Aqua vznikla už v roce 2017 a navržena byla pro
PET materiál. Původní design dokonce obsahoval i objemovou verzi 1,5 l. „Letos jsem se rozhodl vytvořit jiné
materiálové verze původního designu, a to hledáním
optimálního materiálu pro balení vody,“ vysvětluje autor. Cílem bylo na jednom obale ukázat, jak různorodé
portfolio produktů může vzniknout, pokud by měl výrobce k dispozici více materiálových technologií a dokázal nabídnout týž produkt v rozličných materiálech
podle potřeb trhu.
10 www.packagingherald.cz

Na 3D vizualizaci spolupracoval s Ondřejem Pokojem.
Jedině on dokázal jeho nápady převést do CAD. „Myšlenku vlnění vody, rozčeřené hladiny jako povrchu lahve jsem nosil v hlavě léta a společně s Ondřejem se
mi konečně povedlo jí dát digitální podobu,“ prozrazuje
Marek Mikovec.
Jak již zaznělo, tvarové řešení pochází z roku 2017. Původní verze navržená pro plast vznikala pouze několik
týdnů. Výsledkem byly dvě finální tvarové verze. Obě
pracují s již zmíněným motivem vlnění vody ztrácejícím
se směrem nahoru a dolů. „První verze pracuje s rovnoměrným motivem vlnění, který je rotačně aplikovaný
kolem celé lahve. Přirovnal bych to k vlnění hladiny způsobenému vibrací. Design vlnění se nemění otočením
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produktu,“ upřesňuje Marek Mikovec. Druhá verze je
sofistikovanější. Ve tvaru lahve se prolínají dvě různá
vlnění hladiny. Design se tedy výrazně mění pootočením lahve. Vlnění povrchu by autor konceptu přirovnal
k prolínání vodních kruhů na hladině.

materiálu a jiné cestě k udržitelnosti,“ myslí si Marek
Mikovec.

Různé materiály dávají stejnému
designu odlišný charakter – více na:

S druhou ukázkou se vydáme na Slovensko k designérovi Danielovi Čeligovi. Ten při své tvorbě sází na intuici. Inspiraci našel i v Japonsku a jeho kultuře, která
respektuje umění a rituály. Výsledkem je koncept obalu
pro tradiční saké.
Design v akci na videu

Rozšíření původního návrhu o variantu ve skle a hliníku
umožní výrobci používat pro jeden produkt stejný design obalu v několika multimateriálových provedeních
současně. „Každý trh je jiný a může se stát, že bude
preferovat odlišné obalové řešení spočívající v jiném

Záměrem bylo vytvořit moderní prezentaci produktu, který zákazníkovi přinese radost. „Každý alkohol má vlastní
styl konzumace, a i když je nám saké kulturně vzdálené, přišlo nám jako nejzajímavější alkohol na zpracování,“
vysvětluje a dodává: „Kulturní rozdíl sice vyžadoval rozsáhlejší průzkum, ale rádi jsme tuto výzvu přijali.“ Vzniklo
balení, které si mohou „vychutnat“ jak lidé seznámení
s japonskou kulturou, tak laici, kteří poznají něco nového.
PI

—
Nová generace kolaborativních robotů
GoFa™ a SWIFTI™
Naše nové roboty GoFa™ a SWIFTI™, které doplňují stávající nabídku kolaborativních
robotů YuMi® a Single Arm YuMi®, jsou určeny k automatizaci procesů, které vyžadují
větší nosnost, sílu a vyšší rychlost. Jsme tu, abychom podpořili každý krok vaší
automatizační cesty. abb.cz/robotika
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Design dárkové krabice
určené pro limitovanou
edici prémiového japonského saké spojuje moderní prvky s tradičními.
Samotné balení bylo navrženo s cílem navodit
unikátní zážitek z otevírání. Neméně důležité
bylo cenné produkty
vyrobené z keramiky
chránit. S tím souvisí
správné rozložení produktů a efektivní využití
prostoru. Kromě toho
vnitřní dřevěná krabička na set šálků obsahuje měkký
polštářek s podstavcem, což zabraňuje nežádoucímu
pohybu. Také lahev je chráněna speciální fólií. Zapomenout bychom neměli na uzamykací systém. Zámkový
mechanismus vizuálně zapadá do tematického stylu,
přičemž zbytečně nekomplikuje výrobu a zůstává intuitivní pro uživatele. „Uzamykání je založené na principu
japonských hlavolamů. Kliknutí při otevírání díky magnetům na obou stranách přináší uspokojivý pocit,“ uvádí Daniel Čeliga.

Daniela Čeligy i Tomáš Hotový, 3D artist, a Samuel
Eisner, illustrator & graphic designer.

Saké symbol
(v japonském písmu kandži)

Logo

V úvodu jsme vám slíbili i příklady již realizovaných obalů. Prvním z nich je balení ovoce a zeleniny, které je
alternativou k používaným plastovým vaničkám. Společnost REWE Group zvolila pro balení organických
rajčat vlastní značky traye z vlnité lepenky z trávy od
společnosti THIMM pack’n’display. Spojení „trávové“ lepenky a organických rajčat je pro spotřebitele vizuálně
atraktivnější a povzbuzuje je k impulzivním nákupům.
Další možností, jak lepenkové obaly pro ovoce a zeleninu zatraktivnit, je využití digitálního laserového výseku.
Ten dokáže vyříznout jakýkoli motiv i nápis a proměnit
tak obyčejné traye na zajímavé obaly.

Traye pro ovoce a zeleninu

Krabice je také výjimečná dekorováním s využitím
japonského umění kumiko. To spočívá v precizním
ukládání vystrouhaných dřívek, která do sebe zapadají s maximální přesností. Výsledkem jsou specifické vzory. Samotná dřevěná krabice disponuje pevnou konstrukcí a tvarem, což umožnuje jednoduchou
přepravu a efektivní skladování. Kromě toho je vybavena elastickým textilem sloužícím k snadné manipulaci a přenosu. A konečně logo produktu tvoří symbol,
který je geometrickou interpretací znaku saké z japonské abecedy kandži. Za konceptem stojí kromě
12 www.packagingherald.cz

Za druhou, poslední ukázkou stojí výrobce těstovin Europasta SE. Cílem redesignu značky Adriana bylo zmíněný
brand více přiblížit českému spotřebiteli, sjednotit komunikaci napříč produktovými řadami a obal celkově „zjednodušit“. Balení nyní nově zdobí zlatá pečeť „skvělá chuť
a kvalita“. Odstraněny byly naopak nadbytečné informace typu čísla matrice, na které se dané těstoviny vyrábějí.
„Názvy jednotlivých produktových
řad byly přizpůsobeny českému
spotřebiteli. Z řady integral se tak
například staly celozrnné těstoviny. Věříme, že změny ulehčí zákazníkovi orientaci v sortimentu
a poskytnou mu informace potřebné při nákupu těstovin,“ doplňuje generální ředitel společnosti
Bohumil Vráblík. Redesign je dílem agentury Fiala & Šebek.
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Etiketa Radegast ROG IPA
propojuje tři světy
Pivovar Radegast uvedl na trh první svrchně kvašené pivo ve své historii. Výčepní speciál Radegast
ROG IPA je osvěžující světlé pivo uvařené ve stylu Session IPA s bohatou chutí a výraznou hořkostí.
Za jeho etiketou stojí designér Ondřej Balajka, dodavatelem je společnost OTK GROUP.
Adriana Weberová

S

ládci pivovaru Radegast pokračují v odkazu prvního sládka Jaromíra Franzla, a to vařit správně
hořké pivo a odlišovat se od ostatních. „Radegast
byl vždy průkopníkem, který se nebojí bořit zažité pivní kategorie a spotřebitelské návyky. Prostě si vaříme
pivo po svém, aby bylo neobvykle hořké, pitelné a chuťově pozoruhodné tak, jako je Radegast ROG IPA nebo
třeba Radegast Ratar,“ říká na úvod Ivo Kaňák, manažer
pivovaru Radegast.

„Při návrhu etikety bylo naším cílem propojit tři světy –
svět Radegastu, svět pivních speciálů a svět starých
Slovanů, jejichž výraz pro roh hojnosti, ROG, se stal inspirací pro jméno novinky. Abychom si byli jisti, že značka Radegast bude na první pohled rozpoznatelná, vyšli
jsme z rozložení etikety výčepního speciálu Radegast
Ratar,“ doplňuje Marek Grabovský – manažer značky
Radegast. Autorem etikety je designér Ondřej Balajka.

Stejně jako na etiketě Rataru se i tentokrát na etiketě objevují symboly inspirované sochou boha Radegasta z dílny
Albína Poláška. Ty spolu se jménem doplňují poslední díl
skládanky, a to propojení se starými Slovany, kteří uctívali
boha Radegasta,“ vysvětluje Marek Grabovský.
Novinka bude nejprve testována v obchodech podobně
jako oblíbený výčepní speciál Radegast Ratar. Radegast
ROG IPA je v prodeji ve vratné 0,5litrové skleněné lahvi.
Společnost OTK Group je dlouhodobým partnerem
Plzeňského Prazdroje při výrobě pivních etiket. V tomto
případě se jedná o pivní etiketu pro speciál Radegast
vyrobenou ofsetovým tiskem s doplněním dvou speciálních barev s metalickým pigmentem. Při výrobě byl použit bílý etiketový papír s povrchovou úpravou Fashion.
Milan Dašek 
obchodní ředitel Divize grafických etiket
společnosti OTK Group

Propojení s pivními speciály napomáhá barevnost etikety
a propracovanost grafických elementů a detailů. Světlejší
tóny v horní části břišní etikety značí svěží charakter piva,
naproti tomu tmavší spodní polovina vyjadřuje výraznou
hořkost (50 jednotek hořkosti). Rozdělení etikety na dva
barevné protipóly zároveň vyjadřuje metodu svrchního
kvašení, pomocí které byla ROG IPA uvařena. „Chmelový
charakter a hořkost značí mimo jiné i výrazné vyobrazení
chmele či jemný vzor chmelových šišek na pozadí etiket.
14 www.packagingherald.cz

„Inspirací pro název nového piva s bohatou chutí se stal
staroslovanský výraz rog ve smyslu roh hojnosti, protože právě ten je symbolem úrodnosti a blahobytu,“ říká
Marek Grabovský a dodává: „Chtěli bychom poděkovat
doktoru Štefanu Pilátovi a jeho kolegům ze Slovanského ústavu Akademie věd České republiky, kteří nám
pomohli s bádáním v historii starých Slovanů a nalezením názvu pro naši hořkou novinku.“

DESIGN
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Chvíle odpočinku v marockých horách

„Japonsko i Korea
mě stále překvapují“
V únorovém vydání jsme vám slíbili pokračování rozhovoru se světoběžníkem a prodejcem asijských
strojů pro zpracování lepenky a papíru v jednom, Igorem Brezovarem ze společnosti PAMA. Nyní se
kromě cestování zaměříme například také na obaly v Japonsku a Jižní Koreji, na které je radost se dívat.
Adriana Weberová

V minulém vydání magazínu jsme společně procestovali půlku zeměkoule. Šlo vám někdy o život?
Ano. Již jsem zmínil přepadení na severu Keni, kde
na mě mířili kalašnikovem. Zažil jsem také přepadení
konvoje v Somálsku, kde jsem nemohl v určitém úseku
cestovat sám, a stejně mě okradli. Měl jsem pro ně nachystaných 80 dolarů, divili se, že mám tak málo. Řekl
jsem jim, že mě okradli v Etiopii. A ten raubíř mi doslovně řekl: Zasraní Etiopané, neměl jsi tam jezdit. Zakoulel
jsem očima a přemýšlel, jakou hru s ním budu hrát. S rukama za hlavou jsem ho poprosil o vodu. Přinesl mi ji,
a ptal se mě dokonce na jídlo. Vycítil jsem, že není špatný a dělá jen svou práci. Byl mladý, asi 18 let. Jachim se
jmenoval. Skamarádili jsme se, dokonce mi podal svůj
16 www.packagingherald.cz

kalašnikov a sedl si na motorku. Jásal, když viděl na tachometru číslo 240 km/h. Zeptal jsem se ho, jestli by mi
nemohl vrátit peníze, odpověděl, že nemůže, ukázal na
šéfa palcem nahoru, což znamená, že si už peníze vzal.
Ale neví kolik, odpověděl jsem, což uznal, a vrátil mi
30 dolarů. Nešlo mi o tu částku, ale chtěl jsem mu ukázat, že jsem švorc, aby neměl ještě někdo další úmysl
mi něco vzít. Ostatním vzali zvířata, mouku, oblečení…
Kde k vám byli nejpřátelštější?
Už jsem zmínil Íránce a Súdánce. Velmi přátelští byli
také Arméni, Laosané, obyvatelé Malawi, Sierry Leone, Turkmenistánu, Guineje-Bissau… Naopak nejméně
přátelsky na mě působili Mauritánci, Senegalci, Bolivijci,
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Uzbeci, Mongolové, Etiopané, ale také Francouzi, Korejci, Japonci nebo Rumuni. Nejde to ale takhle generalizovat. Všude jsou dobří i zlí lidé. Já mám zkušenosti
hlavně s obyčejnými lidmi na ulici. Například v Koreji a Japonsku, kde se žije rychle, nemají lidé na ulici
čas, mají své starosti, proto koukají do země a minou tě,
když je požádáš o pomoc. Vrátit se chci určitě na západ
USA, do Patagonie, Norska, Oceánie nebo Kambodže.
Miluji Balkán a Arábii.
Korea a Japonsko mají svá specifika i v oblasti balení. Jaká je vaše zkušenost?
Obě země jsou specifické tím, že tradice i vláda extrémně podporují domácí průmysl, a to ve všech odvětvích. Na dovážené zboží bylo donedávna vyměřeno vysoké procento cla. Například když jste si v Koreji
koupil zahraniční auto, u luxusních vozidel jste zaplatil
i 100% clo. A to se týkalo veškerého zboží, které bylo
vyrobeno mimo Jižní Koreu. Podobně to fungovalo
v Japonsku, a proto v obou zemích hospodářství jen
kvetlo. Pracovalo se i v sobotu a lidé měli dovolenou
jen čtyři dny v roce. Dnes se situace uvolnila, ale když
jsem s nimi před 20 lety začínal spolupracovat, tak to
tak bylo. A tím samozřejmě kvetl i tiskařský a obalový
průmysl. Vše bylo potřeba balit. Zajímavé je, že trend
v Evropské unii byl a stále v některých zemích je, že
zhruba na jeden milion obyvatel připadá jeden zvlňovací stroj na vlnitou lepenku. Přičemž ve Slovinsku
a Chorvatsku jde o dva stroje, v Maďarsku o pět strojů
a v České republice deset. Pamatuji si, že v Koreji jich
bylo na 40 milionů obyvatel tehdy 160! Jen v Soulu
přes 40 strojů. A protože je pracovní síla v Japonsku
velice drahá, zaměřili se v posledních letech na automatizaci. Navštívil jsem výrobce kartonáže, který
zpracovává šest milionů metrů čtverečních vlnité lepenky za měsíc ve 39 lidech, včetně managementu.
Ve výrobě to byl samý robot, o vše se staral automatizovaný vláčkový nebo válečkový systém bez paletového provozu atp. V obou zemích je obrovská konkurence, a proto se designéři předhánějí v zajímavých
designech obalů, ať už jde o krabice, flexibilní nebo
nápojové obaly. V dnešním globalizovaném světě by
si člověk pomyslel, že ho nic nepřekvapí. Výrobek je
podobně zabalen ve státech EU i v Americe, ale Japonsko i Korea mě stále překvapují. Obalové materiály
jsou pevnější, barevnější, zajímavější a je radost se na
ně dívat. A mohu hovořit o potravinářských obalech
nebo například balení hraček. Zde je to obzvlášť zajímavá podívaná, co všechno designér nevymyslí. Vždy
mě baví navštívit podobné obchody jen kvůli obalům.

Zpět k cestování. Jsou země, do kterých se už nechcete vrátit?
Bývalé státy Sovětského svazu, střední Asie, Uruguay,
Mexiko, Kanada, Švédsko a některé africké státy.

V senegalské „hospodě“ na hranicích Senegalu a Mauritánie

Co je pro vás při hodnocení jednotlivých států stěžejní?
Všeobecně řečeno jsem státy hodnotil podle příjemnosti lidí, krásy přírody nebo podle stavu silnic. Ve
střední Asii mi začali velice brzy vadit drzí a zkorumpovaní policajti. V Africe jsou sice také, ale vše se
tam řeší zábavně s úsměvem a hrou, ve střední Asii
ne. Myslí si, že když jsou autorita, mohou vše. Ale lidé
tam jsou fajn. I když služby zde nefungují, těžko se
dočkáte úsměvu v obchodech, na pumpách, v hotelích a podobně. Mexiko je velké a krásné, ale zažíval
jsem nervové záchvaty kvůli pomalému, ale jistému
ničení mého podvozku u motorky. Vysoké retardéry
se zde staví nekontrolovatelně a skoro každý dům má
svůj vlastní. Měl jsem zničené brzdy a tlumiče a to mi
s nimi zbývalo do cíle 30 000 km. Hrůza to byla. Kanada a Švédsko jsou nádherné, na začátku mě silnice
obklopené lesy bavily, ale čeho je moc, toho je příliš.
V Uruguayi jsem se musel hodně snažit, abych v rovinách, na polích a pastvinách mohl vůbec něco natočit
a vyfotit. Lidé tam jsou ale fajn. No a zase moje oblíbená Afrika, kde jsem jel třeba 580km úsek v hlubokém písku, po rozjetých kolejích, kde mi na každém
metru hrozil pád. Když mi motorka upadla, trvalo mi
to s odpočinkem i tři hodiny, než jsem ji sebral. Za
dva dny jsem nepotkal živého tvora, zelenou rostlinu.
Měl jsem s sebou jen 18 l teplé spařené vody a suché polévky. To už jsem se bál. Věděl jsem jen, že
pokud se mně nebo motorce něco stane, budu moci
17
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zapálit dvě náhradní pneumatiky, které
jsem si vezl s sebou. Černý kouř mezi
Tuaregy, což je kočovný národ žijící
na Sahaře, znamená, že se něco důležitého stalo. Kouř je vidět až 30 km
daleko a pravidlo je, že je nutné pomoci. Hovořím o Mauretánii. Nebo třeba
na severu Kamerunu jsem se od rána
do večera plácal v hlubokém bahně,
ze kterého mě tlačili místní obyvatelé.
Denně jsem najel 10 až 20 kilometrů.
Naštěstí u každé louže uvízl kamion
s velkým počtem pobíhajících lidí kolem, kteří u sebe měli vodu, pivo a občas i jídlo. Každý večer jsem si postavil
stan a umyl se v louži.

Na návštěvě u královny na malém ostrůvku v Senegalu.
Královna nás přijala s radostí a pomodlila se za nás, abychom do cíle dojeli šťastně.

Měli jste s Martinem Písaříkem při natáčení pořadu
Po jedné stopě nějaký doprovod?
Když jsme s Martinem natáčeli pro Českou televizi Afriku, byl s námi řidič a kameraman, kteří jeli úmyslně
už 31 let starou Toyotou. Podobně jako já jsem jel na
své 21 let staré motorce, která má najeto 420 000 km
a neměl jsem s ní žádný problém. Naopak Martin dostal novou motorku a byl nervózní z neustále blikajících
kontrolek a čidel. Dal jsem mu radu: Přelep si všechna
svá blikátka na tlak v gumách, úroveň kapaliny, přehřátí
motoru a já nevím na co ještě.
Co vše jste s sebou vezli a kolik to vážilo?
Moje motorka se zavazadly váží kolem 550 kg a více.
Záleží na tom, zda má plnou nádrž a tak. Všechno, co
potřebujeme, si musíme vézt sami. Na to jsem háklivý.
Jedině Martinovu kytaru mohla vézt Toyota. Jinak věci
z motorky nikdy nesundávám a jsem stále zabalený. Je
to moje image a koneckonců nikdy nevíš, kdy vyjedeš.
Pokud například vycítím, že mě má zákazník rád, tak si
dovolím přijet nabízet naše stroje i na motorce – pak je
o čem se bavit, nejen o práci.
Jak často jste vlastně komunikoval se svými blízkými?
Málo, asi jednou týdně. Zvykl jsem si nehlásit se příliš
často. Měli by strach, kdyby se mi nepodařilo se s nimi
spojit kvůli chybějícímu signálu, a z toho bych byl zbytečně nervózní.
Čím vás cestování obohatilo, v čem poučilo
a překvapilo?
Nejvíce v tom, že umím komunikovat s lidmi. Umím se
vžít do kůže slabšího a pomáhat mu. Rozumím člověku,
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který se ocitl na dně, a pomůžu mu. Rozumím chudým
a dokážu s nimi vyjít a radovat se. Pomáhám jiným cestovatelům, které potkám. Vnímám více přírodu a hlavně
blahobyt, ve kterém žiju. Nejsem boháč, ale vážím si
toho, že mám teplo, sociální zabezpečení, krásný asfalt
na D1, nemusím se bát v noci jít přes náměstí v Krumlově,
že kdykoliv mi zakručí v břiše, mohu se během pěti minut
najíst. Vážím si toho, když prší nebo sněží. Narodil jsem
se v pěkné části světa, s pravou barvou kůže a toho si vážím. Nikdy nejednám nadřazeně, ale s pokorou, snažím
se být čestný a poctivý. A asi dělám dobře. Lidé mě mají
rádi. Nemám nepřátele a nejsem konfliktní. A na druhou
stranu, kdybych sečetl všechny dobré skutky, které mně
byly dány od lidí na cestě kolem světa, nikdy bych jim to
nemohl oplatit. Co vydáváš, to přijímáš…
Jak jste na cestách řešili
hygienu a stravování?
Odpověď na:

Kam se vydáte příště?
Protože byl seriál na ČT 2 velice úspěšný, chce v něm
televize pokračovat. Máme v plánu dojet až do jižní Afriky. Já už mám plán udělaný, ale kvůli covidu a dešťům
to připadá v úvahu až o Vánocích. Ale aby na nás diváci nezapomněli, připravili jsme s Martinem další krásný
projekt, dostupný pro všechny čtenáře, ale o tom nesmím mluvit. Prozradím jen, že po nás chce Česká televize, abych představil nějaký malý malebný státeček se
vším všudy. Ale jinak sám už nemám příliš chuť a motivaci někam vyrazit. Čekám, až mi bude 50, kdy prý muž
chytne druhou mízu a v hlavě se mu rodí nové šílené
plány. A na to se těším, až to přijde.
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Nový design doypacků pro jednotlivé produktové řady

Kvalitní jídlo si zaslouží
kvalitní doypacky
Rodinná firma EXPRES MENU, založená v roce 1999 v podkrkonošském městě Trutnov, se specializuje na hotová jídla. V období let 1999 až 2009 vyráběla šokově mražená jídla v miskách. Od roku
2008 začala s výrobou jídel vlastním patentovaným způsobem nazvaným CTP – kontinuální tepelný
proces do bariérových sáčků. Filozofií firmy je vyrábět zdravá a chutná jídla, která neobsahují žádné konzervanty, dochucovadla nebo barviva, a navíc jsou bezlepková. Podobné výrobky si zaslouží
čtyřvrstvé bariérové sáčky typu doypack. I o nich jsme si povídali s ředitelem Petrem Sogelem.
Veronika Kozelková, Adriana Weberová

Co tvoří vaše produktové portfolio a pro koho je určeno?
Aktuálně máme v nabídce více než 100 druhů výrobků – od snídaňových kaší přes masa ve vlastní šťávě,
dvouporcová jídla, jednoporcová jídla, pokrmy veganské a vegetariánské, polévky, přílohy a kompletní jídla
v miskách. Cílovou skupinou jsou všichni, kdo nemají
čas si uvařit kvalitní čerstvé jídlo a nechtějí používat náhražky. Výrobky si můžete koupit u nás v e-shopu, v síti
lékáren, zdravých výživách, ve sportovních obchodech,
malých potravinách nebo v síti prodejen Auto Kelly. Na
vlastní e-shop připadá 45 % prodaného objemu.
Jaké typy obalů používáte?
Čtyřvrstvé bariérové sáčky typu doypack, které jsou
speciálně navrženy takovým způsobem, aby vydržely
vysokou teplotu a tlak v parním autoklávu při sterilaci.
Vnitřní vrstva z polypropylenu nesmí reagovat s potravinou uvnitř. Využíváme také skupinové balení vyrobené z třívrstvé vlnité lepenky a splňující potravinářskou
normu IFS.
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Od kterých výrobců odebíráte skupinové obaly?
Liší se balení pro e-commerce?
Hlavním dodavatelem skupinových obalů je firma
DS Smith Packaging. Přepravní balení pro e-commerce je atraktivněji pojaté pro koncového zákazníka, více
prezentuje výhody našich jídel, například původ z Krkonoš, a nabízí více velikostí balení bez zbytečného plýtvání materiály a s efektivním využitím prostoru.

Jaké další benefity pro spotřebitele obal přináší z hlediska např. skladování či snadné přípravy pokrmu?
Obal vytváří 100% bariéru, zabraňuje prostupu světelného spektra a vzduchu. Je velice odolný (může se na
něj postavit dospělý muž), ale lehký, přizpůsobí se okolí,
takže se dobře přepravuje. Ve srovnání se skleněnými
nebo plechovými obaly se při výrobě vyprodukuje výrazně méně CO2. Ideální způsob ohřevu je ve vodní lázni a dá se využít i rychlovarné konvice.

Na e-shopu nabízíte Dárkový kufřík z vlnité lepenky i se společenskou hrou. Můžete ho čtenářům
přiblížit?
Kufřík jsme připravili k našemu 20. výročí založení firmy a vzhledem k velkému úspěchu a ohlasu zákazníků
jsme připravili i vánoční dárkovou kolekci. Dodavatelem
je opět DS Smith Packaging, grafický návrh zpracovalo
studio Perflex. Kufřík nabízíme pouze v jedné velikostní
variantě.

Verifikace
kvality
čárových
1D a 2D kódů

Nyní se vraťme ke spotřebitelským obalům, které
prošly redesignem. Proč jste se pro něj rozhodli
a kdo je autorem grafické koncepce?
S příchodem syna Adama Sogela začala příprava změn
v celé marketingové strategii, jejíž součástí je i design
obalů, který by měl lépe prezentovat benefity ukryté za
obalem. Obal měl být originální, jednoduchý, moderní
a přitom prezentující tradiční ruční výrobu a kvalitu jídla
bez konzervantů. Udělali jsme kvůli tomu soutěž a vybírali ze čtyř návrhů. Nakonec jsme se rozhodli pro studio Perflex, které nejlépe naplnilo naše představy. Loni
jsme začali s redesignem hlavního prodejního portfolia
a jednoporcová jídla jsou na řadě tento rok. Již od února tohoto roku se začalo s výrobou pouze do nových
obalů.
Proč jste přešli z původních světlých barev do černého provedení?
Černá barva zdůrazní kvalitu a výjimečnost našich jídel,
fotky produktů na ní vypadají velice dobře a dotváří dojem prémiovosti.

PI

Jak se liší jednotlivé produktové řady z hlediska
designu?
Horní část sáčku je rozdělena barevně podle produktových řad. Červená je použitá u dvouporcových jídel
obsahujících maso, žlutá hřejivá barva u polévek, univerzální stříbrná barva pro masa ve vlastní šťávě a vývary, nově zavádíme cihlovou barvu pro jednoporcová
jídla, zelená je pro bezmasé pokrmy.

Certifikovaná
zařízení REA

GS1 potvrzení
kvality kódu

Poradenství

Ověření
datového obsahu

www.gs1cz.org
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Design doypacků vývarů

Vaší produktovou novinkou jsou tři čisté vývary – zeleninový, hovězí
a slepičí. Kdo je autorem
designu obalů a proč jste
se rozhodli nahradit foodshot ilustrací?
Obal navrhovalo také studio
Perflex, vybírali jsme z více
návrhů. Chtěli jsme, aby se
tyto výrobky odlišily od stávající produkce, proto jsme
zvolili jiné grafické pojetí.
Ilustrace lépe prezentuje poUkázka balení před redesignem užité suroviny.
Ve vašem portfoliu je rovněž banánová mouka.
Plánujete redesign i jejích obalů?
Mouku ze žlutých banánů dovážíme v 30kg
pytlích z Ekvádoru a balíme ji do našich
čtyřvrstvých doypacků po 1,2 kg. Byla dlouhodobě nedostupná a nyní ji máme skladem pouze v omezeném množství. S banánovou moukou je to i díky covidu hodně
nepředvídatelné, takže se do velkých investic do obalového materiálu nechceme pouštět. Jenom pro doplnění, pracujeme také na
dodávkách mouky v biokvalitě.
Jaké používáte technologie k plnění?
Od loňského roku máme novou automatizovanou plnicí linku na jídla v sáčcích, která
22 www.packagingherald.cz

potřebuje obsluhu tří lidí a má výkon 1 200 sáčků za
hodinu. Základem plnicí linky je otočný karusel, který je založen na tom, že v jednom kroku dochází až
k osmi úkonům najednou. Během procesu probíhá
i značení inkjetem, který umožnuje tisk QR kódů nebo
unikátní značení jednotlivých produktů pro vysledovatelnost.
Prozradíte nám vaše další plány?
Tento rok připravujeme kompletně novou produktovou řadu Expres Menu Svačinka, která doplní naše
stávající produkty. Plněna bude do praktických opakovaně uzavíratelných stojacích sáčků o objemu 120 ml,
podobným těm, které znáte z dětských pyré. Mohu
prozradit, že výrobky budou ve formě pasty, a to ve
sladké a slané variantě. Výroba a plnění budou
probíhat automatizovaně, dokonce jsme navrhli
vlastní úpravu jednotky na zasouvání hotových výrobků na nerezové lišty.
Kdy bude novinka uvedena na trh a jak se
bude graficky lišit od současné produkce?
S uvedením novinek počítáme v červnu
tohoto roku v šesti variantách, tři slané
a tři sladké. Autorem designu balení je
opět studio Perflex. Základní designové
prvky jsou zachovány – horizontální členění a černá spodní část sáčku. Obaly odebíráme od lokálního dodavatele Milcom,
který sídlí pouze 25 km od nás ve Dvoře
Králové. Jako první máte možnost vidět vizualizaci nového výrobku.

Poznáte rozdíl?

Vaši
zákazníci
ano
Méně obalů
Naše udržitelné obaly pro
e-commerce jsou přesně to,
co vaši zákazníci hledají.

41 % vašich online zákazníků chce, aby byly vaše obaly plně
recyklovatelné. 58 % zákazníků uvedlo, že by si přáli vidět méně
plastů, zatímco každý pátý člověk přestal úplně nakupovat u online
prodejců, jejichž obaly nejsou udržitelné.
Naše výrobky na víno a destiláty pro e-commerce jsou řešením. Jsou
vyrobeny pouze z recyklovaných vláken, udržují lahve v bezpečí při
doručování s použitím minimálního množství obalů a jsou také plně
recyklovatelné.
Stáhněte si náš exkluzivní přehled pro zákazníky ZDARMA.
Uvidíte, jak vám naše udržitelné obaly e-commerce pomohou
zajistit větší prodej díky menší spotřebě materiálů.
www.dssmith.com/cs/packaging
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„GDSN je příležitost, kterou
chceme uchopit a rozvíjet“
Albert Česká republika bude od roku 2022 přijímat kmenová data výhradně přes GDSN.
Více o průlomovém rozhodnutí prozrazuje Lucian Vilau, chief financial officer společnosti
Albert Česká republika.
Mikuláš Černý

V retailu působíte přes sedmnáct let.
pě. Navíc patří ke špičce v poměru záV čem vás tento svět nejvíce fascinuje?
kazníků zaměřených na hodnotu. V AlŘíká se: retail je detail. Kvůli množství
bertu chceme lidem pomoci lépe se
interakcí, které při každodenních činstravovat, mít lepší životosprávu. Tomu
nostech v obchodech řešíme, to platí
přizpůsobujeme naši nabídku.
na sto procent. Miliony transakcí, miliony zákazníků, které je třeba odměnit
Představili jsme mnoho nových proosobním, personalizovaným zážitkem
duktových řad a zcela nové kategorie
z nakupování, miliony možných komv oddělení Zdravě s Albertem, které nabinací. Ačkoliv se to tak může zdát,
bízíme ve vybraných prodejnách. Otenení to jednoduchá záležitost. A to je
víráme tzv. Fresh bary s nabídkou zdrajedna z věcí, které mě drží blízko k revých svačin, které si zákazníci velmi
tailu. V každém z oddělení, které jsem
oblíbili. Jako další důležité předpoklaLucian Vilau, CFO Albert ČR
vedl, ať to byly finance, logistika nebo
dy kvalitního života vnímáme ekologii
IT, jsem se vždy zabýval velkým množa udržitelnost. V praxi jde o omezování
stvím dat. Obrovský objem dat přináší výzvy a současodpadu a recyklaci obalů, redukci plýtvání a poskytování
ně mimořádný vhled do retailu. Z retailu mám nejblíže
neprodaného zboží potravinovým bankám.
k potravinám. Jídlo je pro mě skvělým zdrojem inspirace, spojuje lidi, umožňuje nám znovuobjevovat naše
Jakým největším výzvám dnes český retail čelí?
kořeny a zároveň poskytuje potenciál pro inovace.
Obchodníci v Česku stojí před stejnými výzvami jako
v kterékoli jiné zemi světa. Tou hlavní je připravenost
Jak se liší tuzemský maloobchodní trh od ostatních?
na budoucnost. Vývoj ukazuje, že maloobchodní sektor
Český retailový trh má rozhodně svá specifika. Díky vypatří mezi tři nejohroženější a covidová krize tento průsokému počtu hráčů s hustými a stále rostoucími sítěmi
běh pouze urychlila. Maloobchodníci musí najít rychlé
prodejen je jedním z nejvíce konkurenčních trhů v Evrořešení k propojení tradičních způsobů práce s novými
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digitálními řešeními. To platí také pro dlouhodobé cíle
udržitelnosti, řešení na bázi blockchainu nebo etické
standardy využívání zdrojů, což jsou oblasti, ve kterých
je Albert velmi aktivní.

pilotní nasazení věrnostní aplikace Můj Albert současně s řešením pro samoobslužné skenování zboží Albert
SCAN. Další novinky můžete na obou „frontách“ čekat
v dohledné době.

Tuzemský maloobchodní trh je velmi roztříštěný.
Jaká je pozice značky Albert a kde by chtěla být?
Naším cílem je čelné postavení jak v kvantitativních
měřítkách, jako je podíl na trhu, tak i v kvalitativních
parametrech. Předně jsou to čerstvost a zdravotní
prospěšnost nabízených potravin, pracovní podmínky,
zákaznický komfort či snižování dopadů na životní prostředí.

Jaké důvody stály za rozhodnutím zavést GDSN?
GDSN jsme již nějakou dobu sledovali. Studovali jsme
zkušenosti kolegů v Ahold Delhaize, kteří toto řešení
pro sdílení produktových kmenových dat s dodavateli již několik let používají, např. v Nizozemsku. GDSN
pro nás znamená optimalizaci procesu, správnost dat
a rychlost. Existuje mnoho pozitivních faktorů, na které
se chceme v budoucnu zaměřit a využít je. GDSN je
příležitost, kterou chceme uchopit a rozvíjet.

Pozici na trhu chceme posílit pomocí moderních přístupů. Veškeré naše úsilí je proto zaměřeno na přestavbu
našich obchodů a zavádění posledních novinek v sortimentu, layoutu prodejen nebo technologií.
Lucian Vilau po absolvování ekonomické VŠ pracoval
v různých odvětvích. V retailu působí více než sedmnáct let, postupně to byly obory IT, nábytek, potraviny.
Pro Delhaize (dnes Ahold Delhaize) začal pracovat před
patnácti lety v řetězci supermarketů Mega Image v Bukurešti. Řetězec tehdy provozoval 17 obchodů, z nichž

Co ovlivnilo načasování projektu?
Zavedení GDSN jsme naplánovali souběžně s modernizací centrálního systému pro zpracování master dat. Pro
implementaci jsme si připravili jasnou strategii a snažili jsme se postupovat co nejrychleji. Ať už mluvíme
o vnitřních potřebách, reakcích na požadavky různých
úřadů nebo legislativních úprav, bylo zřejmé, že systém
zalistovacích karet není dostatečně efektivní. Potřebovali jsme změnu. To znamená více dat, rychleji a v nejvyšší kvalitě.

většina se nacházela v oblasti hlavního města. V následujících letech se společnost rychle rozrostla, dnes
má v Rumunsku více než 750 prodejen. V roce 2012
byl Lucian Vilau jmenován do vedení a sbíral odborné
znalosti ve funkcích, jako je obchodní strategie, finance,
logistika, IT a projektový management. Předloni přijal
nabídku přejít do Albertu Česká republika, aby vedl
finance a IT oddělení.

Jakou roli v tomto projektu hraje elektronizace?
Digitalizace provozu je páteří naší strategie. Ta má dvě
hlavní, vzájemně propojené roviny. Vnitřní spočívá v řešení interních procesů; vnější v řešení procesů souvisejících se zákazníky. Vedle silného tlaku na eliminaci
papíru se soustředíme na zvýšení objemu dat přenášených v režimu M2M (machine-to-machine; přímý přenos
dat mezi počítači) a širší použití RPA (Robotic process
automation; technologie pro automatizaci obchodních
procesů založená na autonomní práci SW robotů). Dále
sem patří také implementace GDSN.
A na straně zákazníka?
Zde jsme učinili významné kroky v oblasti samoobslužných pokladen, které jsou součástí nových layoutů
prodejen. Zavádíme elektronické cenovky, spouštíme

Jste jedním z prvních řetězců na českém trhu v implementaci GDSN. Jak se cítíte v roli průkopníka?
Pro společnost Albert jako obchodníka v sektoru potravin je inovace nezbytným předpokladem pro to, aby se
na rychle se měnícím trhu úspěšně orientovala. Platí to
z hlediska spotřebitelských trendů i technologií. Jedním
z našich úkolů je jít i neprobádanými cestami, objevovat a přicházet s novými řešeními, která změní způsoby
práce. Je to prostor, ve kterém se mi nejlépe pracuje
a kde se cítím dobře. V mém profesionálním životě bylo
mnoho případů, kdy jsem musel začít od nuly a přicházet s návrhy kroků, které se v té době nikdy předtím
nerealizovaly.
Jaká je odezva dodavatelů?
Reakce jsou obecně pozitivní. Je zřejmé, že existují různé nuance, které jsou dány hlavně specifickými podmínkami každého z našich dodavatelů. Obecně však
nejde o to, zda je to cesta, kterou se mají vydat, ale
spíše kdy. A z mého pohledu čím dříve, tím lépe.
Čím se vám daří partnery přesvědčit?
Náš přístup je obecně založen na skutečném partnerství, v tomto případě na budování strategie zapojování
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Albert Heijn a standardy
Technologické inovace má skupina Ahold Delhaize
hluboko v DNA. Dr. Albert Heijn ze třetí generace majitelů firmy Ahold se zasadil o vznik jednotné evropské
struktury pro identifikaci produktů, když jako předseda
Nizozemské skupiny pro značení zboží dokázal přesvědčit své protějšky z dalších západoevropských států
o vhodnosti třináctimístného čísla známého dnes pod
zkratkou GTIN.
V roce 1976 se zrodil čárový kód EAN-13. Následujícího roku byla založena organizace European Article
Numbering Association, později EAN International (od
r. 2005 GS1). Tehdy Heijn vizionářsky prohlásil: „I když
máme zapojeno pouze dvanáct zemí, další se mohou přidávat, dokonce i mimo Evropu. Proto budeme
potřebovat pro identifikaci produktů maximální možnou
číselnou kapacitu.“
První načtení EAN-13 mimo Evropu ohlásilo v roce 1982
Japonsko. Ve stejném roce byla do EAN International
přijata Jugoslávie, následovaná roku 1983 Československem, které se tak stalo 19. členem EAN International
a prvním zástupcem východního bloku. Heijnova slova
se naplnila a Systém GS1 se stal globálním.
Zakladatel stejnojmenného řetězce a propagátor GTIN/EAN
Albert Heijn (vpravo) s bratrem Gerritem-Janem.

Dr. Albert Heijn působil jako první prezident EAN International v letech 1977 až 1988. Během jeho mandátu
byl vyvinut globální standard EANCOM pro elektronickou výměnu dat (EDI). GDSN se začalo používat v roce
2004, jedněmi z prvních byly nizozemské FMCG firmy.

V Albertu chtějí lidem pomoci lépe se stravovat. Tomu přizpůsobují nabídku.

firem do GDSN s plnou podporou GS1 Czech Republic. Snažíme se zdůrazňovat fakt, že z přijetí standardu GDSN plynou výhody oběma stranám. Pokud jste
myšlenkově nastaveni na cílené hledání dlouhodobých
a efektivních řešení, která mají eliminovat plýtvání (bez
ohledu na jeho formu), pak je volba jasná. Jsem hluboce přesvědčen, že v přijetí standardu GDSN spočívá
hodnota pro nás i pro naše dodavatele, a jsme připraveni se o ni podělit.
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Kde vidíte nedostatky v konvenčním způsobu sdílení
produktových dat?
Překážky přináší především současné nastavení trhu
a jeho úroveň vyspělosti. Mnoho společností se také stále
příliš spoléhá na manuální procesy, které poskytují určitou
komfortní zónu. Toto se ale obvykle mění po pozitivních
příkladech, které trhu přinesli první uživatelé a přijetí již
zavedeného a ověřeného standardu implementaci urychlí.
Jaká jsou vaše očekávání ze zavedení GDSN?
Moje očekávání jsou spojena se zrychlením procesů při
menších nárocích na zdroje. Dále s rychlejším uváděním nových produktů na trh a uvolněním kapacit, které obě strany
budou moci využít pro procesy s vyšší přidanou hodnotou.
GDSN nepředstavuje jedno řešení nebo značku, ale
standard, na jehož bázi funguje síť e-katalogů pro sběr
a komunikaci produktových kmenových dat. Retaileři
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proto nejsou nuceni tlačit svoje dodavatele k využívání
služeb konkrétního poskytovatele, ale umožňují výběr
z několika desítek providerů. Nakolik je tento aspekt
důležitý?
Flexibilita při výběru je klíčová. Navíc, jak již bylo zmíněno, standard přináší řešení, které slouží na trhu všem,
nejen jednomu hráči nebo několika málo hráčům. Přináší
rovnováhu, které by jinak bylo velmi obtížné dosáhnout.
Jak oceňujete v souvislosti s protiinfekčními opatřeními možnosti pokročilých technologií a automatizace ve směru ke snižování podílu lidské interakce?
Poslední měsíce prokázaly, že technologie nabízejí
vhodná řešení pro současnou situaci. V Albertu jsme to
zažili – například z pracovního hlediska, kdy nám platforma Teams umožňuje přejít ze dne na den na home
office a udržet plynulý provoz. Viděli jsme to i na implementaci bezkontaktních plateb v obchodech, které
pomohly omezit výměnu bankovek a snížit tak riziko
přenosu infekce. V takové situaci je každý papír, který

se nepřenese mezi dvěma kancelářemi, přínosem. Používáním elektronické komunikace lze vytvořit bezpečnější prostředí.
Kde vidíte další možnosti pro odstraňování papírové
dokumentace?
Z mého pohledu by všechny papírové dokumenty mohly být odstraněny. Smlouvy, objednávky, faktury či formuláře pro master data, vše lze digitalizovat. Jedinou
otázkou je, jak rychle. Vidím dvě bariéry. První je setrvačnost: pro někoho je stále těžké si představit, že by
faktura mohla být digitální, nikoli papírová. Druhá se
týká legislativy, která má obvykle za vývojem trhu zpoždění. Zákonodárci reagují pomalu a uplatňují spíše konzervativní přístup. Obě překážky lze zvládnout, klíčem
je vytrvalost a použití řešení, která zajistí stejnou úroveň
kontroly jako současná papírová.
V červnovém vydání jsme pro vás připravili rozhovor
s Andreou Schlossarek, director corporate master data
management, METRO.
PI
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Udržitelnost nevylučuje
kvalitu a jedinečnost
Společnost ESTAL v posledních letech kompletně změnila strategii. Z distributora skleněných obalů se
stal specialista na vlastní vývoj patentovaných designů a inovací. Jednou z nich je novinka WILD GLASS.
Snoubí v sobě originální design a vzhledem k vysokému podílu recyklovaného skla i udržitelnost.
Adriana Weberová

N

ávrat ke kořenům výroby skla, vyzdvihnout jedinečnost materiálu, podílu ruční práce, zohlednit
současné trendy ve vztahu k ekologii a přitom
stále zachovat vysokou kvalitu obalového skla. Ideje se
propojily rostoucím trendem bioproduktů. A právě s těmito ideami se pracovalo s cílem podpořit ekologické
myšlení současného člověka. Proto začala společnost
ESTAL spolupracovat s tradiční italskou sklárnou na vývoji nového skla a následných technických postupech,
které byly výše uvedené ideje schopny realizovat. Výsledkem je vytvoření nejen nové skloviny, ale i jedinečné kvality pod názvem WILD GLASS.

WILD GLASS přinesl do oblasti obalového skla něco nového, neotřelého a jedinečného. Jedinečnost je v tomto
případě spojována s myšlenkou, že tak, jak si například
doma skládáme různorodou dlažbu, i dodávka lahví
WILD GLASS se vyznačuje svojí originalitou, a to doslova. Každá lahev je částečně jedinečným unikátem.
Novinka je charakteristická vysokým podílem recyklovaného skla (téměř 100%). Výsledkem je, že téměř
každá lahev či série dosahuje jedinečného barevného
odstínu. Jsou zde proto akceptovány i určité estetické
vady nesnižující funkčnost skla, ale snižující podíl lahví
vyřazených z výroby.
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WILD GLASS navíc ve spojení s inovativními designy
vyvinutými společností ESTAL (jako například DOUBLE
ALTO – patentovaný design silného dna) nabízí zákazníkům nový trend, ke kterému v současné době stále
více z nich inklinuje. Tedy nákup zohledňující snižování
ekologické stopy. A právě to splňuje každá lahev WILD
GLASS, která je PCR – Post Consumer Recycled.

Novinku je možné využít pro destiláty, víno, nápoje, ale
i potravinářství a beauty výrobky. V současné době lze
sklovinu získat ve dvou barevných odstínech – v širším
spektru barevných tolerancí.
Za představenou inovaci získala společnost ESTAL ocenění Luxe Pack GREEN v Monaku.

EKOLOGIE

Výroba skla ze střepů
šetří přírodní zdroje
Podobně jako v plastikářském průmyslu trpí i současný sklářský nedostatkem suroviny.
Střepy se musí přikupovat ze zahraničí. Řešením je také vyšší míra recyklace. Například VETROPACK
MORAVIA GLASS z Kyjova má recyklační linku, která zpracuje kolem 110 000 tun střepů ročně.
Adriana Weberová

N

edostatek suroviny nutné k výrobě skla přiměl
společnost VETROPACK MORAVIA GLASS učinit důležité rozhodnutí. Od února posílila směny
na recyklační lince a zavedla třísměnný provoz. Plánem
je letos využít průměrně 76 % střepů v kmeni. „Musíme stále dělat vše pro to, aby byla naše výroba hospodárnější a hlavně ekologičtější. U lidí stále přetrvávají stereotypy o vysoké ekologické zátěži výroby skla,
které patrně vůbec nepřihlížejí k výrobě skla ze střepů.
Nahrazením 100 % původních materiálů recyklovaným
sklem jsou emise CO2 sníženy přibližně o 58 %,“ vysvětluje Svatopluk Kudláč, ředitel kvality.
Kyjovská sklárna má s recyklací dlouholeté zkušenosti.
Z vlastní praxe proto ví, jak důležitá je kvalita tříděného skla
a jeho úprava. „Moderní recycling zvyšuje kvalitu nových
lahví a sklenic. Lepší úroveň recyklovaných střepů pozitivně
ovlivňuje následující výrobní proces, tedy konečnou podobu skleněných obalů,“ podotýká Svatopluk Kudláč.

Třídicí linku sklárny tvoří několik částí. Za zmínku stojí
separátor keramiky a střepů jiné barvy. Na stroj z vibrujícího pásu padá dolů v jednom okamžiku přes řadu
emitorů a detektorů světla několik desítek skleněných
střípků a nežádoucích keramických příměsí. Zařízení

z padajících částic dokáže identifikovat nežádoucí materiály. Poté s časovým zpožděním dá signál konkrétní
trysce se stlačeným vzduchem umístěné pod detektory
k vyfouknutí nežádoucí příměsi.
Ani nejmodernější stroj však není schopen 100% vytřídit střepy z nevhodného skla. Lidé by proto neměli házet do speciálních kontejnerů například sklokeramiku,
žáruvzdorné sklo nebo lepená skla automobilů. Naopak
sleevy a etikety se částečně odstraní při procesu úpravy sebraných střepů na třídicí lince. Zbylé organické příměsi zase shoří v procesu tavení. Nevadí ani celoplošné nástřiky tvořené většinou organickými pryskyřicemi,
které při tavicím procesu shoří. „To jsou výhody skla,
které je 100% recyklovatelné, prakticky donekonečna.
V tomto ohledu zůstává nepřekonatelné!“ myslí si Svatopluk Kudláč.
Sklárna přijímá sklo k recyklaci také od stavebních firem vykonávajících bourací práce. Nesmí se však stát,
že dodávka bude obsahovat více cizích nežádoucích
příměsí než vlastního skla. Pro doplnění: nejhorší je situace s bílou sklovinou. Z toho, co sklárna vyprodukuje,
se do ní vrací jen 50 %. Je vidět, že stále ještě obrovské
množství skla lidé hodí do směsného odpadu.
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Evropský trh trpí dramatickým
nedostatkem plastu
Začátkem března vydala Evropská asociace zpracovatelů plastů (EuPC), zastupující 50 tisíc společností,
znepokojivou tiskovou zprávu o nedostatku materiálu pro zpracování. Za dobu svého 42letého působení v Kaučuku Kralupy (dnes Synthos), kde jsem 10 let zodpovídal za obchod s plasty a kaučuky, nepamatuji na tak dramatickou změnu na trhu z hlediska dostupnosti a růstu cen, jako se stala letos.
František Vörös

P

andemie covidu-19 způsobila v EU v loňském roce
pokles výroby v chemickém průmyslu o 1,9 % oproti roku 2019. Asociace výrobců primárních plastů
PlasticsEurope hlásí pokles ve výrobě o 5,7 %. Zpracovatelé plastů zaznamenali vloni pokles o 4,6 %, v prosinci
oživení o 7 %. Největší poklesy nastaly v aplikacích plastů v dopravních prostředcích – o 21,2 %, ve stavebnictví
o 4,6 %, v obalech pro potraviny o 3,2 % a v chemii a farmacii o 1,9 %. Kladné číslo zaznamenaly pouze aplikace
v elektronice, přesné číslo nebylo zatím publikováno.

V posledních měsících se v globálním plastikářském
průmyslu nakumulovalo kromě pandemie několik neočekávaných situací, které mají na svědomí nedostatek
plastů na trhu a s tím spojený raketový růst jejich cen.
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Dnešní plastikářský trh je globální a problémy v důležitých teritoriích ovlivňují celý svět včetně aplikací plastů
v obalech.
O jaké situace se jednalo:
• Hrátky s množstvím dodávané ropy na trh organizací
OPEC a Ruska. Po dramatickém poklesu ceny v první
polovině roku 2020 na zhruba 30 USD za barel a následných dohodách o navyšování těžby se vyšplhala
v současnosti cena nad 70 USD za barel.
• Koncem roku hurikány v oblastech výroby plastů
a v letošním únoru kruté mrazivé počasí v USA a teroristický útok na ropné zásobníky v Saúdské Arábii.
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• Nebývale vysoký počet vyhlášených vyšších mocí
u výrobců plastů v Evropě.
• Nedostatek přepravních tankerů na trasách USA–Evropa–Asie z důvodů zpoždění ve vykládkách.
Pro výrobu plastů se používá asi 5 % ropy. Její cena
má zásadní vliv na ceny vyrobených primárních plastů.
K výrobě plastů lze využít i tzv. břidlicový plyn, který se
těží ve značném množství v USA. Ve svém 42dílném
seriálu „Kam kráčí evropský plastikářský průmysl“, publikovaném v letech 2016–2018 v Technickém týdeníku,
jsem mj. popsal úsilí prezidentů největších chemických
společností – BASF a INEOS – v požadavcích na vedení EU k povolení těžby břidlicového plynu jako levné
náhrady ropy v EU. Prezidenti argumentovali, že evropský plastikářský průmysl se stává nekonkurenceschopným proti USA a zemím Středního východu, neboť ceny
elektřiny a plynu jsou v Evropě příliš vysoké. Tento apel
nebyl vyslyšen a INEOS začal dovážet v tankerech břidlicový plyn do svých výroben polyolefinů ve Skotsku
a v Norsku.
Zatímco Evropa uzavřela v období 2010–2015 výrobní
kapacity PE ve výši 1,5 mil. tun, v USA se realizovaly
na bázi břidlicového plynu obří kapacity polyolefinů,
z nichž část se vyváží do Číny a EU. Efektivita těžby břidlicového plynu z více než 300 tisíc vrtů byla kalkulována na cenu ropy vyšší než 50 USD za barel. Loňský pokles ceny ropy pod tuto úroveň způsobil uzavření řady
vrtů a vedl k odložení anebo zastavení výstavby obřích
komplexů výroben plastů v hodnotě stovek miliard USD.

Přeprava granulovaných plastů od výrobců na trasách
USA–Asie–Evropa se realizuje ve velkoobjemových
kontejnerech prostřednictvím obrovských kontejnerových lodí. Kvůli pandemickým opatřením a nedostatku
personálu se vykládka zdržuje, chybějí náhradní kontejnery a lodě a ceny přepravy raketově rostou, což
se logicky promítá do cen plastů u zákazníka. Podle
odborníků tato situace potrvá minimálně do třetího
čtvrtletí.
Spotové ceny chemikálií, včetně jednotlivých typů
primárních plastů a regranulátů, se mění každý týden. Informaci o jejich výši v různých teritoriích lze
získat z placených webů, jako jsou např. ICIS, Platt’s,
Plastics Information Europe, Chemanalyst, myCEPPI
a další.
Na přiloženém grafu je jako ukázka uveden roční průběh týdenních cen komoditních plastů za poslední rok.
Je patrný pokles cen plastů v souladu s poklesem ceny
ropy v loňském druhém čtvrtletí a jejich růst z výše popsaných důvodů. Období nízkých cen primárních plastů mělo negativní dopady na mechanickou recyklaci
plastových odpadů, neboť ceny regranulátů byly často
vyšší než ceny panenských plastů. Současná situace
výrobě regranulátů z plastových odpadů přeje. Například americký časopis Plastics Recycling Update dne
17. 3. 2021 uvedl, že současná cena slisovaných barevných balíků odpadního HDPE je 23,63 centu za libru oproti loňským 7,38 centu za libru. Cena odpadních
polypropylenových balíků vzrostla z loňských 5,69 na
28,34 centu za libru.

Značné dopady na výrobce plastů v USA měla extrémně mrazivá bouře mezi 11.–16. 2. 2021 v Texasu
a Louisianě, která způsobila zamrzání vody potřebné
pro těžbu plynu, nedostatek energií a odstavení většiny
výroben plastů. Zároveň letos došlo v Evropě k vyššímu
počtu odstavení výroben plastů z důvodu Force Majeure (vyšší moci). Z 27 takovýchto případů se týkalo 10
výroby propylenu a polypropylenu, čtyři výroby LDPE,
dvě PVC a jedna styrenu.
Největší dovozce plastů – Čína – si pro letošní rok stanovil cíl v růstu HDP o více než 6 % a při ochotě platit
za plasty vyšší ceny než Evropa „vysává“ možné zdroje importu plastů z USA a Středního východu. Za první
dva měsíce zaznamenala Čína růst průmyslové výroby
o 35,1 % oproti stejnému období 2020 a o 16,9 % proti
roku 2019, tedy i vyšší spotřebu plastů.

Zdroj: PlasticPortal.eu Newsletter 3/2021

Plastové obaly se podílejí asi 40 % na světové spotřebě
plastů. Popsané události způsobily nedostatek plastů
na trhu a s tím související růst jejich cen. Vyšší ceny
primárních plastů „podporují“ procesy mechanických
recyklací odpadních plastů.
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Bezpečnostní etikety od společnosti SICPA, která je rovněž výrobcem mnoha druhů speciálních barev pro identifikační účely.

Identifikační bezpečnostní
prvky na obalech
Rychlý rozvoj možností identifikace a protipadělatelských řešení na obalech pokračuje několika směry.
Jeden z nich představují použité speciální barvy a případně i další materiály, včetně samotných obalových substrátů. Druhým jsou chytré etikety a kódy integrované přímo do obalu. A dalším, který
ovšem na předchozí těsně navazuje, jsou datová řešení, povětšinou v podobě cloudu (tedy primárně
umístěná na internetu). Podívejme se na několik příkladů.
Miroslav Dočkal

SICPA: bezpečnost hrající všemi barvami
Bezpečnostní barvy SICPA, které v České republice
distribuuje společnost Grafoservis, rozvíjejí možnosti
barev v tomto směru do nevídané šířky. Ostatně posuďte sami.
Invisible Fluorescent Ink je na denním světle zcela neviditelná, viditelná je pouze pod UV světlem o určité
vlnové délce. Invisible Bi-Fluorescent Ink je na tom podobně, ale pod UV světlem s různou vlnovou délkou
je viditelná ve dvou odstínech, například v kombinaci:
366 nm – červená, 254 nm – zelená. Bleeding Ink, tedy
„krvácející barva“, se po styku s vodou nebo alkoholem
rozpíjí – „krvácí“ do jiného odstínu. Tyto barvy jsou určeny jen pro tisk suchým (bezvodým) ofsetem. Coin Reactive Ink reaguje na dotek mince černou stopou.
Fluorescent Numbering Ink je penetrující barva svítící
pod UV světlem, která na rubové straně vytváří jiný od32 www.packagingherald.cz

stín. Je vhodná pro tisk na nenatírané papíry. Invisible
Fluorescent Penetrating Ink je na denním světle neviditelná, penetruje do papíru a zviditelní se pouze pod UV
světlem o určité vlnové délce. Fluorescent SEL Bases
reagují na rozpouštědla, svítí pod UV světlem a jsou
určeny i pro tisk laserovou tiskárnou. IR Visible/Invisible je dvojicí barev (viditelná/neviditelná), která se pod
speciální IR kamerou projeví jako šedá. Jsou vhodné
pro tisk ofsetem. Magnetic Ink je ofsetová barva určená
především pro tisk čárových kódů, které jsou následně
čteny pomocí speciálních MICR čteček. Metameric Ink
se dodává po dvojicích v setu A + B. Pod speciálním
červeným filtrem je barva A neviditelná a barva B viditelná jako šedá. Pen Reactive Ink je barvou reagující na
speciální tužku. Čára tužkou je vidět pouze na potištěném papíru. U jedné z barev se po přejetí tužkou objeví
červená čára, která po chvíli zmizí, u ostatních barev se
objeví trvalá čára. Penetrating Numbering Ink se vpije
do papíru a na rubové straně se projeví jiným odstínem
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než na lícové. Je vhodná pro použití na nenatírané papíry. Photochromic Ink jsou barvy citlivé na UV světlo
– jeho dopadem vytvářejí jiný odstín. Barvy Solvent Reactive reagují na rozpouštědla typu alkoholu, acetonu
a dalších. Při vystavení barvy rozpouštědlům reagují
změnou odstínu, rozpíjením, tvoří skvrny. Thermochromic Ink jsou termoreaktivní barvy s vratnou reakcí. Nejsou příliš odolné proti otěru a je nutné je ochránit krycí
vrstvou laku. Barvy Water Fugitive Ink se dají „vymýt“
čistou vodou. Jsou vhodné jako ochrana proti padělání,
nikoliv pro identifikaci.
SICPA dodává rovněž fluorescenční, bifluorescenční
a fluorescenční penetrační laky. Její loňskou novinkou
jsou chytré etikety se zabezpečenými 2D kódy a dalšími zjevnými i skrytými bezpečnostními prvky, které
dokáží vizuálně identifikovat neoprávněnou manipulaci
i autenticitu.
Sledování vakcín na covid-19
Dánská společnost Lyngsoe Systems vyvinula řešení
pro sledování každé injekční lahvičky s vakcínou proti
covidu-19 až do okamžiku aplikace, po které je unikátní kód deaktivován a lahvička již nemůže být použita.
Řešení používá etikety s tagy založenými na UHF RFID
senzorech k detekci teploty a hladiny kapaliny v každé lahvičce. Systém Bluetooth Low Energy (BLE) navíc
umožňuje správu teplot v reálném čase v rámci mrazniček nemocnic. Lze rovněž ověřit, zda byla vakcína
před použitím řádně zředěna. Použity byly RFID etikety
od společnosti Omni-ID s vestavěnou funkcí snímání
teploty a kapalin, využívající čipy a snímací schopnosti od společnosti Axzon (dříve RFMicron). Tagy lze číst
hromadně na vzdálenost 1,5 m. Cena za etiketu a další součásti systému v přepočtu na jedno balení činí
0,5–1 % celkových nákladů na vakcínu.

Lahvičky vakcín proti pandemii covid-19 s etiketami od Lyngsoe Systems

Na QR kódy a fotochromatické barvy stačí mobil se
svítilnou
Lze-li ke skenování vytištěného QR kódu využít mobilní
telefon, proč nevyužít jeho integrované svítilny či fotoblesku, kterými naprostá většina mobilních telefonů disponuje, k dalšímu posílení možností autentizace během
skenování? Stačí vytisknout QR kód či jiný prvek na obalu
prostým okem neviditelnými fotochromatickými barvami.

Využití odlišnosti
reakce pravé a levé
poloviny etikety
pro identifikaci
v řešení SICPA Oasis

Touto myšlenkou byl veden tým vědců z Černé Hory,
Srbska, Finska a Nizozemska, kteří zpracovali pilotní
studii pro řadu vín vyráběných ve východní Evropě. Pro
úložiště a analýzu dat byl využit cloud Microsoft Azure
s pomocí platformy TagItSmart!, vyvinuté s podporou
programu EU Horizont 2020 a standardu GS1 Digital
Link. Před skenováním je uživatel vyzván, aby zadal
kontext, v němž se s lahví setkává – například v jakém obchodě. Tím systém získá informace o každé
lahvi při jejím pohybu v dodavatelském řetězci, a je
tak schopen upozornit například na případ, kdy je po
spotřebě znovu naplněna levnějším vínem nebo kdy
je dražší etiketa přelepena z již vypitého vína na levnější, což se v jihovýchodní Evropě stává podle týmu
běžně. Během pilotního projektu došlo k 200 stažení
mobilní aplikace a 500 skenům ze strany veřejnosti.
Bohužel se ukázalo, že použitý druh fotochromatické barvy během pěti až
šesti měsíců degraduje,
čímž ji nelze použít pro
výrobky s delším datem
spotřeby, jakými jsou
právě vína. Pro výrobky
s kratším datem spotřeby je tato degradace
naopak výhodou, protože dále komplikuje
zmíněné
znovupoužití etiket při falšování.
Vranac, jedno z černohorských vín, na
Cesta
k bezpečnějším
nichž byly testovány možnosti kombinace
QR kódu s fotochromatickými barvami.
etiketám je otevřena.
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Automatizace značení palet v praxi
Společnost Smurfit Kappa vybudovala ve svém olomouckém provozu automatizované pracoviště
určené pro značení a lepení paletových štítků. Nové zařízení od dodavatele BOTTLING PRINTING
dokáže detekovat rozměry palety a následně na ni přesně aplikovat etiketu. Hlavními benefity jsou
úspora lidské síly a eliminace chybovosti při značení palet.
Adriana Weberová

S

polečnost Smurfit Kappa není nutné dlouze představovat. Patří mezi přední světové výrobce obalů z papíru a vlnité lepenky, které také navrhuje.
Pro výrobu vlnité lepenky nabízí široké portfolio kraftového papíru, krycího kartonu na vlnitou lepenku a zvlnění. V České republice má hned několik závodů.

požadavkem bylo značení variabilních dat. „Před nalepením etikety mělo rovněž proběhnout načtení kontrolního čárového kódu vzorku produktu, který je na paletě
uložen, a mělo dojít k porovnání s údaji na etiketě,“ doplňuje Tereza Bredlová.

Olomoucký závod Smurfit Kappa v minulosti aplikoval
štítky na palety ručně pomocí tekutého lepidla. Obsluha
nanesla na papír A4 lepidlo a následně přilepila etiketu
na paletu. Palety nemají vždy stejnou velikost (výšku),
tudíž se popsaný způsob aplikace zdál nejjednodušší. Ruční aplikace etiket je však nevýhodná především
z hlediska času, který jejich lepením obsluha stráví. Zvyšuje se rovněž riziko chybného označení v důsledku
možné záměny etiket.

Volba padla na aplikátor etiket
s automatickým dopravníkem.

Úkolem společnosti BOTTLING PRINTING bylo zautomatizování procesu značení. Pomocí aplikátoru se značí
paleta, na které je naskládané určité množství lepenkových obalů v rozloženém stavu. „Společnost Smurfit
Kappa požadovala zautomatizovat lepení etiket na palety s obaly. Nové zařízení mělo umět aplikovat etikety
na různé výšky palet,“ upřesňuje Tereza Bredlová, asistentka marketingu společnosti BOTTLING PRINTING.
Podmínkou bylo i využití automatického vertikálního
pojezdu. Kromě toho měla být komunikace aplikátoru
přizpůsobena internímu informačnímu systému. Dalším
34 www.packagingherald.cz

Nejvhodnějším řešením se ukázala integrace automatického vertikálního pojezdu pro aplikátor etiket Legi-Air
4050E, který je konstruován pro rychlejší a náročnější
aplikace, do výrobní linky. Palety jsou nyní přepravovány po dopravníku až k aplikátoru, který rozezná jejich
výšku pomocí soustavy dvou čidel, která ji detekují. Integrovaná tiskárna, která je součástí systému, vytiskne
etikety s proměnnými daty a následně je aplikační rameno umístí na paletu. Veškerá komunikace je přizpůsobena internímu informačnímu systému.
Instalace automatického dopravníku s nosností až
120 kg a aplikátoru etiket s detektorem výšky palet
ušetřila společnosti Smurfit Kappa nejen pracovní sílu
a čas, ale na paletě je nyní vždy správná etiketa s přesným umístěním.

PR PREZENTACE

Význam obalů
rychlého
občerstvení
v pandemii

Foto Cardbox Packaging

Se zdravým životním stylem neměníme jen jídelníček, ale i obalové produkty, které k tzv. fast foodům neodmyslitelně patří. Aby
byli prodejci konkurenceschopní, neustále sledují spotřebitelské trendy. Jednoznačně aktuálním je udržitelnost, a to i přes trvající pandemii, která donutila i restaurace využívat krabičky „s sebou“. Mohou i tyto obaly být prostředkem konkurenčního boje?
Vnímáme stále častější požadavky zákazníků na certifikované
materiály z udržitelných zdrojů či přímo požadavky na recyklovatelnost a kompostovatelnost. O to složitější je tyto požadavky plnit, pokud jde o přímý styk s potravinami, potažmo ještě
mastnými. Díky speciální povrchové úpravě může však být i papírový obal účinný a bezpečný stejně jako plastový, a přitom
100% recyklovatelný spolu s dalším papírovým odpadem. Zda
obal po svém užití vstupuje do cirkulární ekonomiky, závisí již
na jednání každého z nás.
Naše nejširší nabídka obalů pro přímý styk s potravinami patří
právě rychlému občerstvení, kde jsme schopni nabídnout řešení pro burgery, hranolky, saláty, bagety, nápoje aj. U těchto
obalů se obzvláště řeší mastnota a její vliv na pokrm i stav obalu. Z důvodu ochrany obalu před vlhkostí/mastnotou používáme
tzv. bariérové laky či bariérové kartony na bázi disperze, které
nahrazují dosud široce používané plastové (PE a OPP) laminace, jež na rozdíl od bariérových povlaků nejsou recyklovatelné.
Náš bariérový 100% recyklovatelný povlak s názvem CBX CBC
je vhodný pro tento typ potravin, jelikož disponuje vysokou nepropustností právě vůči mastnotě i vlhkosti. Některé krabičky
jsou pak navíc ještě konstrukčně obohaceny o ventilační otvory, kterými přirozeně proudí vzduch, a zamezují tak akumulaci
vlhkosti uvnitř obalu s potravinami. A v kombinaci s vhodnou
barvou lze navíc využít i potisku vnitřní strany obalu, třebaže
stále platí doporučení potisku zvenku.
Náklady na výrobu jsou zde tedy o něco vyšší než u běžného
kartonu a materiál samotný je na bázi primárních/panenských
vláken. „Materiály z recyklátů nejsou totiž pro přímý styk s potravinami z bezpečnostního hlediska příliš vhodné. Nic však
nebrání tomu, aby byl obal i přesto recyklovatelný a vstoupil
tak do cirkulární ekonomiky,“ vysvětluje jednatel společnosti   
Packaging s. r. o. Ing. Libor Miloševský. Bezpečnost je u oba-

lu zaručena nejenom výběrem materiálu a konstrukce, ale i případnými zušlechťovacími procesy, včetně potisku. Libor Miloševský ještě dodává: „V souvislosti s tím používáme pro veškerou
naši produkci nízkomigrační barvy, které spolu s adekvátním
lakem tvoří pro spotřebitele zdraví bezpečný obal. To je náš
standard.“ Disperzní laky i barvy mohou být v přímém styku
s potravinou, ale možnosti jsou omezené.
Obecně se v rámci koronavirové pandemie poptávka po obalech
zvýšila. I my jakožto výrobci kartonových obalů z hladké lepenky
jsme skutečně zaznamenali nárůst ve výrobě. Obal totiž nyní více
než kdy jindy uplatňuje svou ochrannou funkci. Neznamená to
ale, že ustrnula snaha zaujmout spotřebitele, právě naopak. Spotřebitelé ale většinou stále nejsou ochotni si případně připlatit za
ekologicky přívětivější obal, je-li to vyžadováno. Statisticky je nejvíce zodpovědná mladší skupina obyvatelstva, což ale není většinová skupina. Naším úkolem i úkolem primárních výrobců je tedy
vysvětlit spotřebitelům, jaké to má výhody, a dále je edukovat.

Zhlédněte příběh
o hledání toho správného obalu!

www.cardbox-packaging.cz
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Manipulační flotilu doplnil
automatizovaný pomocník
Sklady a výrobní prostory společnosti FOXCONN v Pardubicích a Kutné Hoře brázdí více než
100 vozíků Jungheinrich nejrůznějších typů a konfigurací. Mezi nimi i první plně automatický vozík
typu ERC 215a instalovaný v České republice.
Adriana Weberová

S

polečnost FOXCONN je předním výrobcem elektroniky a poskytovatelem poprodejních služeb.
„V České republice se dlouhodobě řadíme ke
třem nejvýznamnějším exportérům,“ doplňuje manažer
ve společnosti FOXCONN CZ Miroslav Pospíšil. A protože společnost neustále usiluje o zvyšování produktivity
práce, zaměřuje se i na automatizaci napříč odděleními
včetně vybraných logistických operací. Pilotním projektem se v tomto směru stalo nasazení plně automatického vysokozdvižného vozíku AGV, který jezdí v oddělení
expedice hotových výrobků.

AGV vozík s nosností 1,5 t
zvedne břemeno až do výšky 4,4 m.
Navzdory běžným očekáváním nemusí automatizace
vždy znamenat nasazení komplexního systému. I v rámci
ní je možné postupovat pomalu, po jednotlivých krocích.
„Ve společnosti FOXCONN jsme instalovali automatický
AGV vozík ERC 215a. Co je podstatné, instalovali jsme
jej jako stand-alone řešení. Vozík teď není nijak napojen
na interní systémy zákazníka a o transportní logistiku
se stará AGV řídicí systém navázaný na signály z čidel
umístěných na jednotlivých pozicích,“ prozradil Pawel
Byczkowski, projektový manažer ve společnosti Jun36 www.packagingherald.cz

gheinrich. Celý projekt od prvních návrhů po předání
AGV vozíku zabral 14 měsíců, z čehož samotná implementace na místě byla zhruba měsíc. Během něj vozík
technici oživili, nastavili navigaci transportní trasy a uvedli do provozu externí periferie. Následné ladění detailů
za provozu probíhalo ještě tři měsíce. Vozík je naváděn
pomocí laserového skeneru a odrazek umístěných na
různých místech haly. Díky zmíněnému systému je spolu
s bezpečnostními senzory schopen pracovat i ve smíšeném provozu s běžnou technikou a lidmi.
Vozík převáží palety s hotovými výrobky mezi výrobnou
a expedicí na vzdálenost 75 metrů s maximální rychlostí až 6 km/h. Ihned po uložení palety na jednu z šesti
pozic se vozík AGV aktivuje a paletu bez dalšího schvalování či řízení převezme a převeze na expedici. Tam si
ji opět přebírá obsluha na jedné z pěti cílových pozic.
Jednoduchý systém tak nahradil lidskou práci tam, kde
nevzniká žádná přidaná hodnota, jednoduše a během
několika málo týdnů.

Spolupráce začala před 12 lety
FOXCONN přechází na Li-ion baterie

Autobag ® AB 850S ™
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Pandemie přispěla
k vyšší robotizaci
V dnešní době se automatizace a robotizace rozvíjí velmi rychle a daleko snadněji, než tomu bylo
v minulosti. Přispěla k tomu zcela určitě i koronavirová pandemie. Odpovědní pracovníci ve firmách si
uvědomili, jak může být výroba a intralogistika v době šířícího se onemocnění zranitelná.
Adriana Weberová

A

utomatizace, implementovaná obvykle na základě logistických studií, může přinést zvýšení
efektivity intralogistických řešení a odstranění
zbytečné rutiny lidské práce ve skladech. Trend potvrzují i ukázky podobných instalací na stranách 36 a 42.

la řešení nenáročné na instalaci a zajišťující možnost
změn do budoucna. Tyto požadavky vedly hned zpočátku k vyloučení varianty s dopravníkovým pásem.

Dalším příkladem může být implementace robotických
(AGV = Automated Guided Vehicles) vozíků ve společnosti ebm-papst Mulfingen, která se zabývá výrobou
elektromotorů a ventilátorů. Právě tam se rozhodli zvýšit produktivitu intralogistických operací zavedením robotických vozíků. Výchozí podmínky pro inovaci byly
dobré – používání automatizace ve výrobě je pro společnost již dlouhodobým standardem a patří v ní mezi
lídry ve svém oboru.
Efektivita ve výrobě a skladování je pro ebm-papst Mulfingen klíčová. Hledala se proto možnost, která zautomatizuje přepravu zboží mezi balicími linkami a expedicí. V tomto případě se jednalo o převážení materiálu
na paletách na vzdálenost zhruba 30 metrů. V oblasti
panuje rušný provoz. Dříve se zboží převáželo pomocí
ručně vedených vysokozdvižných vozíků. Firma hleda38 www.packagingherald.cz

Jako optimální se ukázala implementace tří vozíků Linde L-MATIC.

Po studii proveditelnosti, ve které byla mimo jiné testována manipulace s přibližně 20 různými nosiči nákladu,
se jako optimální ukázala implementace tří vozíků Linde L-MATIC, včetně jejich napojení na SAP Extended
Warehouse Management System.

LOGISTIKA

Protože aplikační inženýři síťového partnera, společnosti Linde Material Handling, propojili zařízení Linde
přímo se systémem správy skladu, je balicí linka vždy
spouštěna ve vhodný okamžik. Požadovanou kapacitu tak bylo možné zvýšit z 36 transportů za hodinu
až na 50.

tují vyzkoušená řešení, optimalizační logistické studie
dokáží dostatečně přesně vyčíslit jak náklady na řešení,
tak budoucí přínosy a předpokládanou návratnost investic.

Velká pozornost byla věnována
bezpečnosti, protože se
robotické vozíky pohybují ve velmi
frekventované oblasti.
Pro zajištění neustálé využitelnosti vozíků byla na místě
instalována nabíjecí stanice s pohyblivou kontaktní deskou, kde se mohou nezávisle dobíjet například během
přestávek při střídání směn.
Při návrhu byla věnována velká pozornost bezpečnosti,
protože se robotické vozíky pohybují ve velmi frekventované oblasti. Vozíky proto při svém provozu promítají
na podlahu podél svých boků výstražné červené pruhy,
aby upozornily na svůj pohyb široké okolí. Síť s Comboxem navíc zajišťuje, že vozíky budou fungovat i v případě požáru a ponechají evakuační trasy volné.

Díky připojení SAP dělají vozidla L-MATIC
svou přepravní práci dokonale synchronizovaně.

Pro typické případy nasazení AGV vozíků má například
společnost Linde Material Handling tři standardizované
možnosti s ověřeným výkonem a jasnou cenou. Tato základní řešení nazývá AGV Warehouse Building Blocks.
Příkladem prvního z nich je automatická obsluha pásového dopravníku, převoz palet až na osm úložných
míst na podlaze skladu. V této aplikaci robotické vozíky
odebírají zboží na europaletách z pásového dopravníku
a řeší jejich převážení k úložnému místu na podlaze. Použity jsou vozíky s nosností 1 200 kg a výškou zdvihu
do 1,6 m.
Další varianta v podobné aplikaci využívá vozíků s konzolovými vidlicemi a řeší tak obsluhu dopravníkových
pásů, které neumožňují použití vozíků s balančními kolečky.

Vozíky zvládnou 50 transportů za hodinu
Zhlédněte video

A jak v této souvislosti uvedl Tobias Arndt, manažer
logistiky ebm-papst v Mulfingenu: „Plánování všeho
z jednoho zdroje, od zařízení po softwarové připojení,
pro nás bylo ideální.“
Začít s automatizací již není tak složité
Implementace robotizace a automatizace je dnes již
mnohem jednodušší, než tomu bylo před pár lety. Exis-

Třetí typickou a častou aplikací a zároveň poslední ukázkou je zásobování výrobních linek pomocí logistického
vláčku s AGV tahačem. Robotický tahač P-MATIC v tomto případě zásobuje až čtyři pracovní stanice. Kompletní
souprava logistického vláčku se skládá z AGV tahače
a připojených tažených vozíků. V tzv. supermarketu
operátor vyloží prázdné bedny z vozíků a manuálně
naloží plné. Na pracovních stanicích operátoři vykládají
plné bedny a nakládají prázdné do vozíků. Na každé
pracovní stanici (místě určení) zastaví P-MATIC automaticky. Příkaz k pokračování v jízdě vydá operátor stiskem tlačítka po vizuální kontrole vláčku a jeho okolí.
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Již po tři dekády jsme Vaším spolehlivým

partnerem v oblasti průmyslového značení

Jediný distributor sortimentu označovacích zařízení značky Videojet v ČR a SR
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JaGa, spol. s r. o.
Na Hlavní 166
182 00 Praha 8-Březiněves
tel.: +420 283 910 228–9
fax: +420 283 910 230
e-mail: obchod@jaga-cr.cz

JaGa Bratislava, s. r. o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: +421 250 221 476
fax: +421 250 221 476
e-mail: jaga@cdicon.sk

www.jaga-cr.cz

www.jaga-sr.sk

1991 – 2021

DODÁVÁME
Ink-jet tiskárny

Systém CIJ – výška znaků 2–10 mm, až pětiřádkový režim
Systém DOD pro označování skupinového balení – výška znaků 8–80 mm
Ink-jet tiskárny s vysokým rozlišením
Termotransferové tiskárny pro přímý tisk na obalové materiály
Termotransferové tiskárny stolní
Etiketovací stroje s integrovanou termotransferovou tiskárnou
Aplikátory samolepicích etiket
Průmyslové lasery

30 let

ve službách
průmyslového značení
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Li-Ion baterie:
o 30 % levnější provoz
Společnost DB Schenker si dala za cíl zefektivnit manipulaci a provoz ve svých skladech, snížit ekologickou zátěž provozu a v neposlední řadě také snížit náklady na provoz a údržbu. Ke splnění úkolu jí
pomohla nová manipulační technika na lithium-iontové baterie od společnosti Toyota Material Handling.
Adriana Weberová

G

lobální poskytovatel logistických služeb DB
Schenker uvedl ve svém skladu v Dobřanech
u Plzně do provozu bezmála dvacítku manipulační techniky na lithium-iontové baterie. „Vozíky byly
vybrány na základě výběrového řízení. Nejvíce vyhovovala našim potřebám manipulační technika od dodavatele Toyota Material Handling, který nabídl širokou škálu vozíků na lithium-iontové (Li-Ion) baterie,“ vysvětluje
ředitel logistické společnosti Tomáš Holomoucký.

sem je až o 30 % levnější provoz a zároveň delší životnost, což přináší úspory při nákupu baterií a odpadá také
potřeba investovat do náhradních článků ve frekventovaných provozech. Baterie se mohou nabíjet kdykoliv díky
rychlému průběžnému dobíjení, takže jsou stroje prakticky nepřetržitě připraveny k provozu,“ shrnuje hlavní
výhody ředitel společnosti Tomáš Holomoucký.

V dobřanském skladu tak nyní mohou skladníci využívat například tři velmi dobře manévrovatelné a obratné tříkolové vozíky Toyota Traigo 48 (model 8FBE16T)
s vysokým volným zdvihem. Vhodné jsou pro nakládku
a vykládku vozidel nebo kontejnerů.

A to není vše… Více na:

Lithium-iontové baterie vydrží přibližně 5 000 nabíjecích cyklů. Odvedou také více práce s menší spotřebou
energie a nižšími náklady na manipulaci i bateriové hospodářství než běžné olověné baterie. Jejich klíčovým
benefitem je dlouhá životnost, kterou nemůže obsluha
v podstatě žádným způsobem negativně ovlivnit. „Příno42 www.packagingherald.cz

Rostoucí oblibu lithium-iontových baterií potvrzuje Jindřich Přívora, PR manažer společnosti Toyota Material
Handling CZ: „Zájem ze strany zákazníků je setrvale
rostoucí. S tzv. li-ionkami prodáváme v posledních měsících až třetinu ze všech prodaných elektrických vozíků. Důvodem je jejich rostoucí cenová dostupnost,
zejména u menších ručně vedených vozíků nízkozdvižných i vysokozdvižných.“

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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E-shopy zažívají
nebývalý boom
Z důvodu uzavření kamenných prodejen se nákupy přesunuly do online prostředí.
Loňský rok byl proto pro e-commerce nebývale úspěšný. Také inovacím v balení se dařilo.
Adriana Weberová

V

loni oslavil gigant mezi e-shopy, Amazon, páté
výročí působení na českém trhu. Také jeho distribuční centrum v Dobrovízi zasáhla pandemie.
„V počátcích pandemie minulého roku jsme reagovali na
aktuální potřeby nakupujících a například jsme v prodejích prioritizovali zboží každodenní potřeby. Nejdůležitější pro nás přitom zůstává bezpečnost našich zaměstnanců,“ uvádí generální manažer Amazonu Česko
Michal Šmíd. Těm práci usnadňují moderní technologická řešení, jako jsou paletizátory nebo robotická ramena.
S nimi se mohou soustředit na podstatnější úkoly. Pomocníkem je také optimalizační software pro sběr položek, který pomáhá zaměstnancům zvolit nejkratší cestu
při pohybu distribučním centrem. Za zmínku stojí i balicí
stanice s ergonomickým designem a algoritmem pro
výběr správné velikosti krabice k zabalení objednávky.
Pracovník balicí linky tak nemusí vyzkoušet několik druhů obalů, než najde ten správný. Díky procesu SLAM
je každá zásilka zvážena a zhodnocena, zda obsahuje
správné položky a cenu.
A tím se dostáváme k obalům, kterým se rovněž vloni
i letos z hlediska inovací dařilo. Například společnost
THIMM pack’n’display zazářila hned s několika novinkami. Krabice od zmíněného dodavatele pro zasílání
svých produktů nově používá e-shop Pilulka.cz. „Dříve
pro své zásilky používali obyčejné klopové krabice, kte44 www.packagingherald.cz

ré bylo nutné lepit lepicí páskou, což velmi zpomaluje
proces balení,“ uvádí za výrobce Jan Včala, regional sales manager. Nyní přešli na krabice se samosvorným
dnem. Tato jednoduchá změna konstrukce urychlí přípravu krabice pro naplnění. Pro další urychlení balicího
procesu je na vnitřní straně víka umístěna lepicí páska,
z které balič jen stáhne ochrannou fólii a víko uzavře.
Nejsou potřeba žádné další lepicí pásky. Další výhodou,
která při balení šetří čas, jsou prodloužené klopy víka.
S nimi je krabice výškově nastavitelná, což zajistí bezpečné pokrytí různých objemů objednávek. Při vývoji
zasilatelské krabice bylo myšleno i na spotřebitele. Pro
ně je manipulace se zásilkou také zjednodušena. Ve
víku je integrována odtrhovací páska, kterou spotřebitel
intuitivně zásilku otevře.

Zasilatelská krabice pro Herbadent
Více na:
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Kromě inovativních obalů disponuje segment
e-commerce také moderními automatizovanými balicími technologiemi. Za zmínku stojí kompaktní automatizované balicí stroje Autobag AB 850S a především
Autobag AB 650 Horizontal od amerického dodavatele Automated Packaging Systems (součást Sealed Air).
Stroje u nás nabízí společnost NEDPAK PACKAGING.
„Největší výhodou obou strojů je právě jejich kompaktnost, která pomůže firmám ušetřit nedostatkový prostor
pro skladování produktů,“ vysvětluje obchodní ředitel
společnosti Petr Sedlický. Balicí stroj Autobag AB 650
Horizontal zpracuje sáčky až do šířky 400 mm a délky
900 mm. Vhodný je například k balení oděvů.

Detailnější pohled na oba stroje

S rostoucí popularitou e-commerce stoupá potřeba
přizpůsobit balení změněné situaci. „Roste segment,
kdy akceleruje poptávka po menších jednokusových
a atypických zásilkách. Největší přepravní společnosti,
jako jsou UPS a DHL, indexují náklady na dopravu na

základě velikosti balíku místo hmotnosti. Tuto hodnotu
pojmenovávají jako objemová hmotnost. Právě proto
v této chvíli oddělení výroby a logistiky řeší problematiku atypických a sdružených zásilek,“ popisuje aktuální
stav Tomáš Koláček ze společnosti Packung.
Alternativou pro vyplňování nevyužitého vnitřního prostoru krabice bublinkovou fólií, vzduchovými polštáři
nebo například mačkaným papírem jsou stroje, které
umějí vyrobit tzv. box on demand.
Služba pomůže i začínajícímu e-shopu nebo start-upu
Výsledným produktem je balení na míru bez využití
vnitřního výplňového materiálu. Podobné služby nabízí například společnost Packung. O platformě BOX48.
cz, která nabízí okamžitou online kalkulaci, srovnávač
cen krabic a výrobu 95 % zakázek do 48 hodin jsme
již psali v magazínu Packaging Herald 05–06/2019 na
straně 65.
Služba dokáže i začínajícímu e-shopu nebo start-upu
nabídnout „luxus“ v podobě výroby krabice na míru bez
nadbytečného předzásobení. Díky menším objednávacím množstvím just-in-time se pak ve velmi krátké době
může z komplikovaného vícedruhového balení bez potřebné ochrany stát „IKEA style“. „Kromě redukce místa
na skladě si e-shop zajistí odbourání vnitřních fixací, zákazník dostává jednodruhové ekologické balení a navíc
i lepší ochranu produktu. To pak využije při přepravě,
kdy odpadají reklamace kvůli kvalitě balení od dopravce a celkově se díky nižšímu objemu platí i nižší náklady
na přepravu,“ doplňuje Tomáš Koláček.
PI
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Role obalů v éře covidu-19
Pandemie významně zvýšila poptávku po lékařských, farmaceutických a zdravotnických výrobcích,
které je nutné balit do optimálních obalů. Ještě před několika týdny si spojovala většina obyvatelstva
pojem „plastový obal“ s bojem proti odpadům. Fakta o ekologických výhodách plastových obalů končila v populistických „bez plastů“. Podle aktuálního průzkumu K-Zeitung se 40 % respondentů domnívá, že se image plastů změnila k lepšímu.
František Vörös

O

baly se nevyrábějí jako odpad, jejich primární
úlohou je ochrana produktu a spotřebitele. Některé aplikace plastů v obalech jsou unikátní
a nepostradatelné. Jedním z příkladů jsou obaly z pěnového polystyrenu, pro který se v Evropě ujímá označení Airpop.
Podle německého portálu statista dosáhl objem farmaceutického trhu v roce 2018 hodnoty 1,2 bilionu USD
s dominancí USA s 485 miliardami USD, následují Čína
a Evropa. Odhad na rok 2020 byl 1,4 bilionu USD. Mezi
největší farmaceutické společnosti patří americký Pfizer s obratem 47,8 miliardy USD, následují dvě švýcarské společnosti – Novartis a Roche. Nejpoužívanější
z hlediska hodnoty jsou léky na rakovinu, největší růst
zaznamenávají vakcíny na covid-19. Nejpoužívanější
formy obalů jsou plastové lahvičky, blistry, předplněné
injekce, kanystry a ampule.

Plasty si udrží dominantní postavení
Podle www.reportlinker.com se očekává, že do roku
2027 poroste spotřeba farmaceutických obalů z plastu,
46 www.packagingherald.cz

skla, papíru a lepenky každoročně o 8,5 % na hodnotu
189 miliard USD. Plasty si udrží současné dominantní postavení, v roce 2027 to má být podíl 38,3 %. Cení se jejich nízká hmotnost, pevnost a dobré bariérové vlastnosti. O významu plastů v medicíně svědčí i skutečnost, že
součástí největšího světového plastikářského veletrhu
Chinaplas 2021, který se koná 13.–16. dubna v čínském
Šen-čenu, bude samostatná tematická sekce Medical
Plastic Connect. Uskuteční se ve spolupráci s Výborem
pro balení zdravotnických prostředků CAMDI.
Za začátek konce pandemie covidu-19 je považován
8. prosinec 2020
Druhá, třetí a někde i další vlny pandemie covidu-19 po
celém světě vedou experty k závěrům, že jediným účinným řešením ukončení pandemie je očkování obyvatel.
Vývoj a zavedení vakcín proti některým chorobám trval
až deset let. V případě této koronavirové nákazy nezbýval čas, a proto se vývoj a zavedení urychlily. Agentura Bloomberg odhaduje, že očkování na celém světě
může trvat až sedm let. Více než polovina vakcín je totiž
nasmlouvána pro bohaté státy, které však představují
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pouze 16 % obyvatel Země. Například v Rusku a Číně
zahájili očkování vlastními vakcínami, aniž by poskytli
dostatek informací o klinických údajích o bezpečnosti
a účinnosti vakcín.
Velká Británie udělila 3. prosince 2020 jako první na
světě souhlas s použitím vakcíny BNT 162b2 proti
covidu-19 od americko-německého konsorcia Pfizer-BioNTech. Vývoj trval pouhých deset měsíců. Vakcína
je založena na bázi molekul messenger RNA obalených
lipidovými nanočásticemi. V lednu oznámil výrobce, že
vakcína je účinná pro 16 známých variant covidu-19.

Do vývoje obalů se v Evropě zapojily německé společnosti Storopack, Feurer a Schaumaplast. První společnost nabízí řešení pro požadavky na chlazení do minus
70 °C nebo minus 20 °C anebo pro rozmezí 2–8 °C.
Obaly lze použít i opakovaně.
Společnost Feurer již dříve vyvinula obal z pěnového
polystyrenu, který chrání zboží i bez lepenkové krabice při teplotách do minus 20 °C. Za toto řešení získala
ocenění od World Packaging Organisation. Společnost
Schaumaplast vyvinula celou paletu pro přepravu vakcín s požadavkem na minus 70 °C.

Velká Británie objednala v předstihu, již v říjnu, od konsorcia 40 milionů dávek pro 20 milionů obyvatel. Po
dodání prvních 800 tisíc dávek byli dne 8. prosince
v nemocnici v Coventry naočkováni první obyvatelé.
Tento okamžik je považován za začátek konce pandemie covidu-19. Evropská komise objednala vakcíny pro
450 milionů obyvatel z členských států.
Ještě letos plánuje konsorcium výrobu dvou miliard dávek. K tomu muselo upravit technologii spočívající ve
zkrácení výrobního cyklu téměř o polovinu a zajistit zvýšené dodávky surovin od společností Merck a Evonik
a taktéž potřebných obalů.
Hromadné očkování touto vakcínou představuje logistický problém, spočívající v tom, že vakcína musí být
udržována při teplotě minus 70 °C. Další schválená
vakcína, Moderna, vyžaduje skladování při minus 20 °C.
Další vakcíny budou vyžadovat teploty mezi 2–8 °C.
Vakcíny jsou baleny v nádobách z EPS a obklopeny
suchým ledem
Na vývoji obalu pracovali američtí výrobci pěnového
polystyrenu, konkrétně firma Foam Fabricators, když
modifikovali více než 60 let používané aplikace pěnového polystyrenu při transportu mořských ryb a plodů
pomocí tzv. fish boxů. Aplikace lehkého pěnového polystyrenu s dobrými izolačními vlastnostmi po přidání
ledové tříště umožňuje bezpečnou dopravu od výrobců
k zákazníkům. Až o 20 % příznivějších izolačních vlastností přepravek lze dosáhnout aplikací šedého EPS
plněného grafitem. Vakcíny jsou baleny v nádobách
z EPS a obklopeny suchým ledem. Zásobník EPS se
vkládá do lepenkových obalů pro další vrstvu ochrany
během přepravy. Ultralehký EPS, který je z 98 % tvořen
vzduchem a pouze 2 % se podílí polystyren, je plně recyklovatelný.

Obalové řešení od společnosti Feurer.

Recyklace zmíněných obalů, pokud nejsou použity vícekrát, je možná rozmělněním a vrácením drtě výrobci EPS tvarovek nebo zkomprimováním na objemovou
hmotnost 300–800 kg/m3 a vrácením recyklační firmě
pro mechanickou recyklaci na polystyren nebo na výrobu XPS desek anebo dodávkou firmě na recyklaci rozpouštěním nebo depolymerizací na styren.
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Zaostřeno
na distribuci vakcín
V prosincovém vydání magazínu Packaging Herald jsme se věnovali distribuci testovacích sad na
covid-19 v České republice. V únorovém vydání jsme se dotkli globální distribuce vakcín proti stejné
nemoci. Očkování proti covidu-19 se pomalu rozjíždí i u nás. Nyní se proto můžeme konečně věnovat
distribuci očkovacích látek proti této nevyzpytatelné chorobě.
Adriana Weberová

D

istribuci vakcíny (očkovací látky) od Pfizer/BioNTech má na starosti Ministerstvo zdravotnictví
ČR. Očkovací látka je distribuována do České republiky jednou týdně, a to přímo výrobcem. Ten ji zaváží
do více než třiceti distribučních očkovacích míst, která
stanovilo ministerstvo zdravotnictví. Odtud je očkovací
látka podle pokynu krajského koordinátora předávána
dalším očkovacím místům.

AstraZenecu distribuuje Alliance Healthcare
Rozvoz vakcíny od výrobce AstraZeneca je v rukou
společnosti Alliance Healthcare. Podle vyjádření zadavatele výběrového řízení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR byla jediným hodnotícím kritériem (návrhy podalo pět společností) nejnižší nabídková cena za distribuci
jednoho balení vakcín (1 logistická jednotka = 100 ks
očkovacích dávek).

notlivých očkovacích míst podle požadavků krajských
koordinátorů očkování po celé České republice. A právě společnost Alliance Healthcare vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a současně nabídla i zmíněnou nejnižší cenu za distribuci jednoho balení vakcín
(201 Kč bez DPH). Škoda, že odpovědí na fungování
distribuce vakcíny v praxi jsme se po několika urgencích nedočkali.

„Vzhledem k tomu, že se přímo specializujeme na
distribuci očkovacích látek do ordinací lékařů, nešlo
o nikterak zásadní změny v našich procesech. Vakcíny
vozíme denně do stovek ordinací. Obvyklý teplotní
režim u vakcín je 2–8 °C. U vakcíny Moderna jsme se
připravili na distribuci v jiném teplotním režimu. Tyto
vakcíny skladujeme a distribuujeme až k zákazníkovi
v teplotách -25 až -15 °C.“

Účastníci výběrového řízení dále museli splnit kvalifikační požadavky. Těmi byly mj. bezpečné nakládání
s očkovacími látkami a zajištění jejich přepravy do jed48 www.packagingherald.cz

Jáchym Janošek výkonný ředitel distribuce Avenier

LOGISTIKA

Výběrové řízení na logistiku vakcín Moderny a Johnson & Johnson vyhrála společnost Avenier. V případě
Moderny, jejíž distribuce se na rozdíl od Johnson &
Johnson rozjela, podalo nabídku šest firem. I zde byla
rozhodujícím kritériem nejnižší cena (70 Kč bez DPH za
jedno balení) plus splnění stejných podmínek jako u AstraZenecy. Společnost Avenier byla sdílnější, a proto se
na ni zaměříme.

Moderna se distribuuje
do 200 očkovacích míst
v České republice.
Vakcína společnosti Moderna se bude distribuovat do
září 2021 v celkovém množství 1,9 mil. dávek. U vakcín od společnosti Johnson & Johnson je naplánována
distribuce do konce tohoto roku v celkovém množství
dvou milionů dávek. Očkovací látky Moderna míří do
deseti distribučních center společnosti Avenier chlazenými nákladními vozidly z Belgie. Pro transport jsou
využity speciální termoboxy.

Moderna se podle smlouvy následně distribuuje do
200 očkovacích míst v České republice. Vakcína od Johnson & Johnson se bude zavážet přímo do ordinací praktických lékařů, a to až na 7 400 míst. V tomto je z hlediska
distribuce obou vakcín největší rozdíl. „Asi nejzásadnějším
specifikem u vakcín proti covidu-19 je balení dávek. Běžné
balení vakcín je vždy po jedné dávce v balení. V případě
vakcín proti tomuto onemocnění je brán ohled na potřebu
distribuce velkého množství dávek. Jsou tedy distribuovány v tzv. vialkách. Každá obsahuje více dávek. V případě
Moderny jde o deset dávek, vakcína Johnson & Johnson
obsahuje pět dávek ve vialce,“ vysvětluje Jáchym Janošek, výkonný ředitel distribuce Avenier.
Dosavadní distribuce Moderny probíhá podle něho bez
jakýchkoliv komplikací. „Vakcíny jsou vždy včas a v souladu s naší smluvní povinností vůči zdravotním pojišťovnám rozvezeny do míst aplikace, ihned po obdržení od
výrobce,“ dodává.
Distribuci očkovacích látek se budeme věnovat i v následujícím vydání.
PI

30 let na českém trhu

AGV-WAREHOUSE BUILDING BLOCKS
3× standardizovaná řešení nasazení robotických vozíků pro váš sklad
→ Obsluha pásových dopravníků robotickými vozíky
→ Přeprava palet mezi úložnými místy
→ Zásobování výrobních linek robotickými vozíky

Chcete vědět více?
www.linde-mh.cz/wbb
Tel.: 731 660 107
E-Mail: reseni@linde-mh.cz
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Výrobce potravin vsadil
na paletizátor nové generace
Společnost Scott Automation nedávno dodala inovativní vysokokapacitní paletizační systém pro
předního evropského výrobce potravin. Zákazník si přál ve svém výrobním závodě zvýšit výstupní
kapacitu, snížit podíl manuální práce a zlepšit kvalitu stohů zboží na paletě.
Adriana Weberová

N

ový vysokokapacitní paletizační systém dokáže
ukládat různé druhy produktů ve skupinových
obalech, jako jsou přepravky, regálové krabice typu SRP a lepenkové krabice, traye či skupinová
balení ve fólii. Zařízení je navrženo pro maximální výrobní kapacitu až 130 kusů skupinových balení (zafóliované traye s lahvičkami, multipacky a další) za minutu
a 60 palet za hodinu.

Zabalené produkty přijíždějí před paletizaci ve dvou paralelních drahách po přísunových beztlakých dopravnících, které jsou velmi šetrné ke křehkému zboží. Vzhledem k nutnosti manipulovat s celou řadou různých
druhů produktů (balení) a palet je systém vybaven plně
automatickým nastavováním podle aktuálního programu, kterých je pro 14 druhů produktů 14.
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Hlavní součástí systému je nejnovější servopohony řízený paletizátor 4.0 s vysokým vstupem zboží. Stroj je
vybaven dotykovým ovládacím panelem, na němž může
operátor provádět všechny potřebné změny nastavení.
Zařízení pracuje se dvěma typy palet (europalety
1200 × 800 mm a průmyslové palety 1200 × 1000 mm),
které jsou uloženy ve stohovačích. Odtud se automaticky posílají do paletizátoru podle požadavků na formát
uložení produktů. Na paletu i mezi vrstvy se pokládají
proložky pomocí integrovaného vkladače, který si je
odebírá z přilehlého zásobníku. Tím se chrání produkt
a zlepšuje stabilita nákladu na paletě.
Pořízený servopohony řízený paletizátor 4.0 je vybaven
vysokorychlostním výtahem palet a centrovacím zaří-

CorruJET – digitální
potisk vlnité lepenky
Digitální tisk přímo na archy vlnité
lepenky se zcela novým strojem
Corru JET. Zvyšte svou efektivitu
u on-demand zakázek nebo
dobývejte nové trhy s digitálním
potiskem vlnité lepenky. Díky
spojení jednoduchého ovládání
a nejnovější inkjetové technologie
můžete velmi efektivně a na
vyžádání vyrábět vysoce kvalitní
produkty.

Budujte svou obalovou
budoucnost společně s námi!
Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o.,
organizační složka
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8,
Tel.: +420 222 319 555
cz-info@koenig-bauer.com

we’re on it.

cz.koenig-bauer.com
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zením, které zajišťuje dokonalé zarovnání vrstev zboží
vůči paletě.
Jednotlivá balení se před vstupem do paletizace otáčejí pomocí tlumených otáčecích klapek, přesně podle
přednastaveného formátu vrstvy. Poté pokračují dovnitř
paletizátoru, kde se formují do řad a kompletních vrstev
pomocí patentovaného přesouvače se servopohonem.
Mimořádně čistý a otevřený design stroje umožňuje dokonalý přehled nad celým procesem a zajišťuje obsluze snadný přístup pro rychlé korekce či údržbu. Tím se
značně zkracuje čas případných prostojů.

Výrobce potravin se rozhodl pro
end-of-line paletizační zařízení
s paletizátorem 4.0
a dvojitým vstupem.
Dvojitý dělený přenášecí plech zaručuje přesné a jemné uložení zabalených produktů a umožňuje vytváření
vrstev s mezerami. Tomu dále napomáhá centrovací zařízení pod přenášecím plechem.
Obsluha má přehled o aktuálních složích produktu na
displeji ovládacího panelu, kde jsou také k dispozici
provozní data a statistiky v reálném čase. Uživatelsky
přívětivé dotykové ovládání umožňuje jednoduché
změny nastavení a vytváření nových složí. Zařízení lze
také napojit na kontrolní výrobní systém zákazníka.

Zabalené produkty přijíždějí před paletizaci ve dvou paralelních drahách.

Čistý a praktický design paletizátoru přináší kromě již
zmíněné snadné a pohodlné obsluhy a údržby také
optimalizovanou spotřebu energie. Kromě toho dva
původní paletizátory byly nahrazeny pouze jedním strojem, což přineslo vyšší efektivitu provozu linky, nižší
cenu vlastnictví a efektivnější využití prostoru.
Specifikace zařízení
Paletované zboží: Traye s lahvičkami a skupinová balení
ve fólii (14 různých druhů)
Rozměry: Různé velikosti
Výkon: Až 130 balení za minutu
Palety: Europalety 1200 × 800 mm,
průmyslové palety 1200 × 1000 mm

End-of-line paletizační projekt s paletizátorem 4.0 a dvojitým
vstupem byl navržen s využitím nejmodernějších technologií. Mezi hlavní benefity projektu patří požadované zvýšení
výstupní kapacity zboží na paletě, snížení podílu manuální
práce a také vyšší kvalita stohování zboží na paletě.
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A jak to všechno funguje v praxi?
Zhlédněte video

ANTIKOROZNÍ OBALY EXCOR -ZERUST
®

®

CHRÁNÍ JAK PŘED KOROZÍ, TAK PŘED ELEKTROSTATICKÝMI VÝBOJI
Nástup elektromobility, rostoucí počet senzorů a elektronických
zařízení v automobilech, zvyšující se tlak na bezvadnost dodávek
a plnění kvalitativních norem. Požadavek na ESD balení nejen
elektronických zařízení, ale také všech kabelů a konektorů.
To vše zvyšuje nároky na správné balení.

ESD Antikorozní obaly Excor-Zerust nabízejí:


Antikorozní ochranu dle normy TL 8135-0043



Zdravotní nezávadnost dle normy TRGS615 a TRGS900



Mechanickou odolnost dle normy ASTM D 1709/A



Antistatické vlastnosti dle normy IEC 61340-5-1



Design obalu dle potřeb zákazníka



Testy balení v laboratořích a klimatických komorách



Monitorování zásilek elektronickými měřicími zařízeními



Možnost inspekce zásilky v destinacích po celém světě



25 let zkušeností s antikorozním balením

Pečlivá příprava designu balení a jeho následná výroba
dle standardů ISO 9001 a TÜV Süd zajišťuje, že vaše zboží vždy
dojde k zákazníkovi v bezvadném stavu a přispěje tak k hladkému
fungování vašich obchodních vztahů.

EXCOR - ZERUST, s. r. o., Kvítkovická 1527, 763 61 Napajedla
e-mail: info@excor-zerust.cz, www.excor-zerust.cz
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Ke spuštění procesu
stačí jeden klik
Druhý největší český výrobce piva, Pivovary Staropramen, zefektivňuje své skladové provozy
a zvyšuje bezpečnost pomocí řešení pro sklady a logistiku ZetesMedea od společnosti ZETES CZ.
Operátoři mohou nyní jedním kliknutím spustit proces, který umožňuje například monitorovat palety.
Adriana Weberová

V

kozdvižných vozíků,“ vysvětluje Milan Ludvik, country
manager společnosti ZETES pro Českou a Slovenskou
republiku. A právě bezpečnostní rizika se smíchovský
pivovar rozhodl vyřešit.

Efektivnější a bezpečnější skladový provoz
V minulosti byl proces ověřování nakládky vozidel namáhavý a časově náročný. Před nakládkou bylo nutné
palety převézt do výstupní oblasti a ručně je naskenovat. „Operátoři vysokozdvižných vozíků museli vždy vystoupit z kabiny na rušnou expediční plochu, kde hrozilo
nebezpečí vážných úrazů od provozu ostatních vyso-

Cíle projektu
• Zvýšení bezpečnosti práce
a snížení rizika pracovních úrazů
• Zvýšení přesnosti nakládky
• Snížení počtu chybných dodávek
• Zkrácení doby zpracování
dodávky pro zákazníky
• Zrychlení procesu nakládky

e skladech smíchovského Staropramenu pracuje v každý okamžik 20–40 zaměstnanců. Skladový provoz ve výrobním závodě je obsluhován
vysokozdvižnými vozíky, které přepravují palety ze skladu k branám a nakládají je přímo do nákladních vozů.
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Nový systém významně zrychlil nakládku vozidla
Volba padla na paletizační software ZetesMedea, za
nímž se skrývá pokročilé kamerové řešení, které využívá technologii Machine Vision. Jako součást implementace nového řešení Staropramen instaloval nad brány
kamery, které snímají obraz a před nakládkou do vozů
skenují čárové kódy na každé paletě.
Všechny vysokozdvižné vozíky jsou vybaveny terminálem, pomocí kterého obsluha vybere v systému
WMS (Warehouse Management System) dodací list,
potvrdí počet palet, které nakládá, a spustí automatické skenování. Po naskenování palet systém detekuje a ověří všechny údaje a informace jsou okamžitě nahrány do systému WMS. Po ověření správnosti
údajů může obsluha projet branou a naložit náklad
do vozidla. Celý proces probíhá bez nutnosti zastavení vysokozdvižného vozíku a tím významně zrychluje
nakládku vozidla.

Nový software
pořizuje snímky každé palety
v reálném čase.
pro pracovníky skladu. Software ZetesMedea Vision
pořizuje snímky každé palety v reálném čase. To zvyšuje přesnost a zaručuje, že jsou správné produkty vždy
nakládány do správného vozidla.
„Operátoři mohou jedním kliknutím
spustit proces, který nám umožňuje monitorovat palety při jejich
průchodu branami,“ pochvaluje
si Matouš Kos a dodává: „Od nasazení nového paletizačního softwaru jsme zaznamenali podstatné zlepšení pracovního prostředí
operátorů. Hledali jsme inovativní
řešení s jednoduchou obsluhou ze
strany operátorů. Přesně to nám
společnost ZETES CZ dokázala
nabídnout.“

„Rychle se potvrdilo, že ověřování nakládky prostřednictvím ZetesMedea je ideální volbou. Nové řešení umožňuje operátorům zůstávat ve vysokozdvižných vozících,
protože dokáže automaticky zkontrolovat zboží během
jeho přesunu přes brány nakládkového doku,“ říká Matouš Kos, warehouse logistics assets manager ve společnosti Pivovary Staropramen.

Automatizované řešení
odstranilo nutnost
manuálního skenování.
Automatizované řešení odstranilo nutnost ručního skenování a okamžitě snížilo míru bezpečnostního rizika

Dodané řešení
Systém ověřování nakládky ZetesMedea
Kamerová technologie Machine Vision

Nový automatizovaný systém podle Matouše Kosa
okamžitě odhalil a eliminoval zbytečné rizikové situace, kterým byli operátoři vystaveni při ručním skenování čárových kódů. Současně zavedl efektivnější
způsob nakládky palet do nákladních vozidel pomocí vysokozdvižných vozíků. „Vybrali jsme společnost
ZETES CZ, protože její řešení a obchodní nabídka byly
nejlepší na trhu. Společně spolupracujeme od roku
2017 a vždy dokázali vyřešit všechny náročné otázky,“
uzavírá Matouš Kos.
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Provoz továrny DGPack byl zahájen v březnu 2019.

Hitem jsou monostruktury
Společnost Danaflex, která patří mezi přední evropské výrobce flexibilních obalů, nedávno otevřela
v pořadí již čtvrtý výrobní závod v Evropě, tentokrát v Prostějově, a to pod názvem DGPack. Z hlediska udržitelnosti je pro výrobce stěžejní vyvinout tzv. monostrukturní materiály, které budou následně
plně recyklovatelné. Že se to daří, dokládá spolupráce se společností Emco.
Adriana Weberová

N

ová pobočka evropského výrobce Danaflex,
společnost DGPack, se zaměřuje především na
obalová řešení pro potraviny. Disponuje vlastním oddělením výzkumu a vývoje a produkuje rovněž
extrudované fólie. Díky těmto atributům je plnohodnotným partnerem pro vývoj nových obalových struktur ať
už pro nadnárodní partnery, anebo přední české výrobce potravin.

Hlavním cílem z pohledu udržitelnosti obalů je vyvinout
tzv. monostrukturní materiály, které budou následně
plně recyklovatelné. Mezi klíčové segmenty trhu patří např. balení kávy, čaje, müsli, tyčinek, chipsů nebo
dětské výživy. Jedná se o materiálové struktury, v nichž
se často vyskytují různé formy substrátů ALU, PET, PET
56 www.packagingherald.cz

met, které je nutné nahradit vícevrstvými formami PP
nebo PE a tím zabezpečit plnou recyklovatelnost.
Emco přechází na monomateriálové obaly
Mezi uživatele podobných obalových řešení patří přední česká potravinářská firma Emco specializující se na
výrobu müsli cereálií. Úkolem společnosti DGPack bylo
nahradit nerecyklovatelné duplexové materiály recyklovatelnými. „Konkrétně u ovesných kaší se jednalo
o kombinace BS/PE a NP/PE, které jsme navrhli nahradit OPP/CPP, BOPP/CPP nebo alternativou PE/PE. U tyčinek lze nahradit současný PET/BOPPmet a PET/PP
trans na PP/PP trans,“ vysvětluje Ladislav Koutňák, obchodní ředitel společnosti Danaflexv, kterého doplňuje
za společnost Emco Petra Fára: „V rámci našich aktivit
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Emco a udržitelnosti jsme si dali za cíl přejít na
plně recyklovatelné obaly u všech našich výrobků. Některé naše produktové řady již obaly
ze 100% recyklovatelného materiálu mají, např.
müsli, ovesné sušenky a vločky. Na dalších řešeních budeme i v letošním roce pracovat.“
Do výrobního portfolia Danaflex Group patří i materiálové struktury ABL, PBL a plně recyklovatelné PP lamináty
určené pro následnou výrobu tub pro segmenty kosmetika, zubní pasty apod.

Osloveni byli současní dodavatelé fólií s úkolem navrhnout vhodná a dostupná řešení. Aktuálně připravuje
Emco projekty se čtyřmi dodavateli. Jedním z nich je
společnost DGPack, která čerpá ze zkušeností s vývojem podobných struktur pro nadnárodní korporace
a umožňuje aplikovat popsaná obalová řešení i pro
přední české výrobce. „Předešlé implementace prošly
laboratorními testy a veškerými schvalovacími procedurami,“ zdůrazňuje Ladislav Koutňák.

V praxi se DGPack zaměřil především na obaly výrobků
společnosti Emco, které zatím nesplňovaly plně recyklovatelné řešení. Šlo především o balení například již
zmíněných ovesných kaší, tyčinek nebo snídaňových
sušenek. Při jejich výrobě byla použita široká škála
technologií. „Disponujeme veškerými dostupnými tiskovými technologiemi, jako jsou hlubotisk, flexotisk nebo
digitální tisk. Dostačující pro tuto aplikaci je HD flexo
tisk a triplex laminace,“ upřesňuje Ladislav Koutňák.
Slavnostní zahájení provozu továrny společnosti
DGPack proběhlo v březnu 2019 v průmyslové zóně
v Prostějově. Akce se zúčastnili tehdejší ministryně
průmyslu a obchodu České republiky Marta Nováková,
ministr průmyslu a obchodu Ruské federace Denis Manturov, prezident Tatarské republiky Rustam Minnichanov
a prezident společnosti Danaflex Airat Baširov.

Prostějovský výrobce flexibilních obalů přistupuje ke
každé změně materiálů ze tří pohledů: recyklovatelnost,
zachování designu a cena nového balení. Splněné musí
být všechny atributy. Nová struktura obalu proto musí
být v první řadě plně recyklovatelná, vedení marketingu
musí být spokojené se zachováním anebo i zlepšením
designu výrobku a nákupní oddělení firmy musí také
souhlasit s nastavením nákladů na nový obal s minimálními odchylkami. „Ano, tyto tři pohledy jsou pro nás důležité a tvoří hlavní podmínky pro podobný přechod. Dále
je důležitá dostupnost navržených materiálů, funkčnost
a použitelnost ve výrobě. A samozřejmě sledujeme i požadavky našich zákazníků,“ potvrzuje Petra Fára.
Společnost DGPack eviduje enormní zájem o implementaci recyklovatelných struktur obalů pro všechny
segmenty potravin. „Myslím, že příčinou je nastavení
nových pravidel v Evropské unii a přístup obchodních
řetězců. Podařilo se nám převést na monostruktury už
nadnárodní výrobce kávy, sušenek a čokolád. Pracujeme souběžně i v oboru pochutin, dětské výživy, majonéz, kečupů a v neposlední řadě krmení pro zvířata.
Konkrétní firmy zmiňovat nebudu, ale rád se o nich
zmíním v příští případové studii,“ říká a slibuje na závěr
Ladislav Koutňák.
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Antikoroze a antistatika
ve výrobě i užití obalů
Jako antikorozní obvykle označujeme materiál s příměsí inhibitorů koroze VCI, pro antistatický obalový materiál používáme označení ESD. Lze je samozřejmě kombinovat, velmi zajímavá jsou rovněž
spojení obou typů vlastností v jednom a témže materiálu. Nejde ale jen o výsledný obal – v obalovém
průmyslu je zejména boj proti statické elektřině významný i při samotné výrobě.
Miroslav Dočkal

EXCOR-ZERUST: VCI a ESD balení v automotive
ESD balení, tedy balení s antistatickými vlastnostmi,
bylo původně doménou elektrotechnického průmyslu.
S narůstajícím počtem elektronických zařízení v automobilech ovšem neustále sílí důraz na antistatické balení i v oblasti automotive, o elektromobilech ani nemluvě.
Automobilové koncerny mají vlastní interní směrnice,
pro jaké díly ESD balení používat. Uvádějí například, že
ESD ochrana by se měla uplatňovat nejen u elektronických součástek a systémů, ale také u plug-in konektorů
kabelových svazků, ať již jsou nebo nejsou připojeny ke
koncovému zařízení. Elektronickému výrobku hrozí během přepravy hned dvě formy znehodnocení. Jednak
oxidace/koroze kontaktů a s tím spojené snížení jejich
vodivosti. Dále pak ESD výboje a jimi způsobené znehodnocení součástky při jejím zapojení. Obalové řešení
společnosti EXCOR-ZERUST zabraňuje jedním obalem
oběma těmto rizikům.
Dva příklady od EXCOR-ZERUST
Pracovník zákazníka společnosti EXCOR-ZERUST manuálně šrouboval elektronický senzor do vozidla a stál
přitom na neuzemněném podkladu. Elektrostatické
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výboje při instalaci senzoru pak způsobovaly zvýšený
výskyt závad daného senzoru. Nápravným opatřením
bylo použití uzemněné ESD podložky. A druhý příklad:
Motor vozidla po prvním nastartování na konci výrobní
linky přecházel do nouzového režimu. Při analýze problému bylo zjištěno nadměrné ESD zatížení elektronických komponent v motoru. Ačkoliv tyto součásti měly
ESD výbojům podle norem odolávat, byly poškozeny.
Analýzy ukázaly, že samotný komponent byl dostatečně odolný, nicméně k jeho poškození došlo při připojování kabelových svazků. Z toho vyplynulo, že je potřeba
pracovat na (z hlediska ESD) zabezpečeném pracovišti
a veškeré komponenty mít v ESD balení.
TART: CORTEC s dvouletou i desetiletou ochranou
Dalším hráčem na českém i slovenském trhu antikorozního balení je společnost TART, která nabízí produkty americké společnosti CORTEC: inhibitory koroze
VpCI (Vapor phase Corrosion Inhibitors) obsahující mikroskopické částice, které ve formě iontů migrují prostředím a jsou přitahovány všemi kovovými povrchy, na
nichž vytvoří tenkou monomolekulární ochrannou vrstvu. Zatímco běžné prostředky zabraňující korozi jsou ve
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většině případů kapalné látky, nosiče VpCI mohou mít
skupenství pevné (např. PE fólie, papír, impregnované
PU pěny), kapalné (konzervační oleje, vodou ředitelné
koncentráty, voskové nátěry) i plynné. Tyto materiály
splňují normy ASTM, DIN, JIS, BS a americké armádní normy MIL. Antikorozní fólie mohou vedle inhibitorů
koroze obsahovat také antistatickou přísadu. Obvyklá
trvanlivost fólie je dvouletá. Speciální VpCI fólie jsou
vyráběny i jako vícevrstvé s bariérovou hliníkovou vrstvou, vhodné pro případy dlouhodobého skladování (deset a více let), kdy se kombinují s vysoušedly a chrání
i proti poškrábání a světlu (UV záření). Zcela speciálním
případem je ochranná antikorozní smrštitelná fólie MilCorr White pro objemné produkty zejména v exportním
balení.
Tyče Meech proti statické elektřině
Antistatické podmínky je potřeba zajistit rovněž při samotné výrobě obalových materiálů. V opačném případě mohou vzniknout problémy, a to zejména při výrobě
plastových obalů a fólií včetně balení do nich (například
i při balení do blistrů), ale rovněž při etiketování. Jde
především o tři oblasti: o kontrolu výrobního procesu
a kvality výrobků, o přitahování prachu a dalšího znečištění statickou elektřinou a o riziko zásahu obsluhy
statickou elektřinou. Typickými problémy jsou adheze
částic nebo produktu ke stranám při balení, nabalování
tenkých fólií na válce nebo nežádoucí chování fólií při
balicích procesech. V balení potravin je přitom standardem, že zařízení pro kontrolu statického náboje nesmí
používat k podpoře ionizace proudící vzduch s velkým
dosahem vzhledem k možnému zanesení znečišťujících
látek na výrobky, které mají být staticky neutralizovány.
Proto se zde místo klasických ionizačních tyčí používají
tyče pulzní stejně jako při balení léčiv, kde je také vyžadována nepřítomnost vzduchu. Statický náboj vzniká
také při odvíjení balicí fólie z odvíjecího válce. Hlavním
problémem zde je, že balený výrobek je přitahován statickým nábojem k vnitřku fólie a brání správnému zatavení/uzavření.

Neustále sílí důraz
na antistatické balení.
Pro čištění vnějšího povrchu plastových lahví je vhodné
použít řadu ionizačních vzduchových clon, pro čištění
vnitřní části se používají ionizační trysky, které vhánějí
proud ionizovaného vzduchu dovnitř. Pro čištění vět-

ších dílů lze použít například systém vzduchových nožů
Meech JetStream. Pro antistatické čištění výrobního
pásu využívá Meech kombinovaného procesu eliminace statického náboje s využitím kartáčů a vakua. Technologie Meech v České republice distribuuje společnost LIMEX-TECHNIK.

Součástka balená ve VCI papíru CORTEC.

Trendy a normy
Podobně jako v jiných oblastech se snižuje tloušťka obalových fólií při zachování mechanické odolnosti, dnes již
antikorozní fólie v tloušťce 0,06 mm nahrazují předchozí 0,1 mm. Je ale nutné dodržet požadovaný povrchový
odpor a zajistit dostatečnou trvalost vlastností, protože
je fólie postupně ztrácejí. Novinkou mezi antikorozními
obalovými materiály jsou kompostovatelné fólie, které se oproti standardním LDPE fóliím při průmyslovém
kompostování rozloží na biomasu, CO2 a vodu.
Antikorozní a antistatické materiály by měly splňovat
požadavky několika norem. „Jde zejména o funkčnost antikorozní ochrany podle normy TL 8135-0043,
zdravotní nezávadnost obalů podle norem TRGS615
a TRGS900, měření povrchového odporu antikorozní fólie podle normy IEC 61340-5-1. Tloušťku
a mechanické vlastnosti každé výrobní šarže hodnotí více norem, zřejmě nejdůležitější je ASTM D
1709/A. Certifikace kompostovatelných fólií probíhá
podle normy EN 13432 (logo OK Compost),“ vyjmenovává některé z nich Jakub Nešpor ze společnosti
EXCOR-ZERUST.
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Úspěšný projekt s nadnárodním dosahem
Společnost ANTALIS má bohaté zkušenosti s obalovými řešeními v různých a na první pohled odlišných průmyslových segmentech. Například pro zákazníka z automobilového průmyslu umí nahradit
jednorázové balení za opakovaně použitelné ochranné řešení.
Adriana Weberová

Z

ákazník působící v oblasti automotive hledal
úspory v antikorozním balení dílu pro motor v automobilech. Dalším požadavkem bylo zkrácení času a snížení nároků na manipulaci s jednotlivými
kovovými díly a také jejich vyšší ochrana proti korozi
a vnějšímu prostředí. První podmínku splnila nabídka přechodu od jednorázového balení na opakovaně
použitelné. „Původní předpis balení obsahoval běžný
80my LDPE vak, mřížku z lepenky a tři typy součástek,
které byly vkládány do lepenkové krabice. Každá součástka byla balena samostatně do VCI sáčku (sáček
s antikorozní úpravou),“ upřesňuje Jiří Tomeš, packaging design & project specialist společnosti ANTALIS.

ba padla na jinou alternativu kartonplastu. Výsledkem
je řešení, které již neobsahuje lepenkovou mřížku (tzv.
divider). Ta je nově vyrobena z nejpoužívanějšího černého kartonplastu (5 mm, 800 g/m2) ve třech různých
provedeních (pro tři odlišně velké díly), ale s dodržením
podmínky zachování v současnosti používaného přepravního kontejneru z vlnité lepenky. Nové řešení zahrnuje jen jeden plochý svařený vak se záložkami z VCI
fólie typu BRANOfol M3, 80my, do kterého se uzavírá
celá sada.

Antikorozní VCI fólie BRANOfol

Divider z kartonplastu (PP) pro opakovaná použití

Nově byl využit kartonplast, který patří k tzv. bezprašným materiálům a lze jej ve výrobním procesu „uhlídat“
proti nečistotám na rozdíl od klasické lepenky. První
testování proběhlo s mřížkami z modrého VCI kartonplastu (antikorozní úprava kartonplastu) v Packaging
Design Centru společnosti ANTALIS. Nakonec však vol60 www.packagingherald.cz

Benefitem nového obalového řešení je větší počet dílů
v balení, čímž také bylo dosaženo zmenšení skladovacího prostoru o celou jednu paletu. Navíc došlo k požadovanému omezení času a nároků na manipulaci.
„Významnou úsporou je také kratší čas obsluhy během
expedice a zároveň vyšší ochrana proti korozi,“ potvrzuje Jiří Tomeš. Projekt měl nadnárodní dosah, podobná balení se realizovala ve třech zemích a další budou
následovat.
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Displeje v plastu
i vlnité lepence
Za zmínku stojí plastové paletové vystavení ve tvaru lodi a majáku od agentury DAGO, kterým na
sebe v obchodě upozorňuje rum HEFFRON. Naopak vlnitá lepenka byla použita například pro poutavý a praktický displej do ordinací nebo pro flexibilní řešení pro bioprodukty. Společnost THIMM
pack’n’display při jejich výrobě maximálně využila možností digitálního tisku.
Adriana Weberová

N

ázev třtinového rumu HEFFRON od české Palírny U Zeleného stromu odkazuje na české
legionáře a jejich cestu z Vladivostoku přes
Panamu až zpátky do Československa. „Úkolem bylo
vytvořit trvalý in-store komunikační prostředek, který
by odkazoval na hodnoty značky a příběh československých legionářů, na jejichž počest rum vznikl. Cílem
bylo HEFFRON v prodejnách zviditelnit, oslovit nakupující a navýšit tak penetraci nákupních košíků,“ přibližuje
vznik vystavení Michal Kučera, brand manager Palírny
U Zeleného stromu.
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Cílem designérů společnosti DAGO bylo propojení historie, která je součástí značky HEFFRON, a moderních
prémiových materiálů. „Expozice je velmi propracovaná
a kompletně podsvětlená. Jsem ráda, že se nám do vystavení povedlo zakomponovat i blikající maják, který
upoutá pozornost nakupujících,“ představuje koncept
Lucie Michajlov, projektová manažerka společnosti
DAGO. Kromě propracovaného designu se propagační
stojan pyšní také velkou kapacitou a počítá se s jeho
dlouhodobým umístěním v prodejnách. Neméně důležitým požadavkem tak byla pevnost a odolnost displeje.

PR PREZENTACE

Ekologie jako denní téma
Ekologie, recyklace, udržitelnost. Čím dál častěji skloňované pojmy nejen v obalovém průmyslu a polygrafii. Bezpochyby
k tomu přispěla novela o obalech z loňského roku, jež má mimo jiné motivovat výrobce k eliminaci množství a druhu odpadu.
Společnost Colognia press, přední česká tiskárna etiket a flexibilních obalů včetně shrink sleeve a laminátových tub, vnímá
téma ekologie zodpovědně.

Ekologie a tiskárna
Jakožto tiskárna jsme si v Colognia Press vědomi naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí a snažíme se v tomto ohledu
dělat každý den alespoň malý krok na cestě za velkou změnou. Kromě široké nabídky FSC certifikovaných materiálů stojí
za zmínku zpracování odpadové mřížky a podkladového
nosiče. Odpadu z tohoto titulu vzniká značné množství. Liner
jsme schopni nadrtit a snadno separovat. Takový výstup má
pak i svoje další využití. U vrchního samolepicího materiálu je
to ale horší. „Pracujeme s řadou materiálů a lepidel, což situaci komplikuje. Standardně jsme odpadovou mřížku navíjeli na
role a následně likvidovali. Dnes postupně přecházíme na systém drcení, díky kterému jsme schopni jednodušeji separovat
jednotlivé typy materiálů. Dalším přínosem je snížení objemu
odpadu,“ vysvětluje produktový manažer Jiří Havránek.

Efektivním plánováním výroby dosahujeme značných
úspor. Plánovací systém neustále přepočítává všechny zakázky a skládá je za sebe. Tím na minimum efektivně snižuje počet
přestaveb strojů a významně přispívá k redukci materiálů spotřebovaných při nájezdech tisku.
Významné množství odpadu souvisejícího s využitím etiket
vzniká i u odběratele. Jakmile jsou etikety použity, vytváří se
hned dvojí. Jednak v podobě dutinek, na které byly navinuty,
a pak jako liner, který je nesl. Zákazníkům proto nabízíme sofistikovaný systém vratných dutinek a jsme schopni zajistit
pravidelný svoz lineru. Záleží na konkrétních parametrech
a individuální domluvě.
Odpovědný přístup volíme i v dalších oblastech. Využíváme
speciální ASAHI tiskové desky, které zabezpečují nejen skutečně kvalitní tisk, ale i mnohem ekologičtější provoz. Pro jejich
vymývání totiž postačí obyčejná voda s příměsí mýdla. Naproti
tomu klasické tiskové desky se musí vymývat chemií. Při tomto procesu vzniká nebezpečný odpad, se kterým je potřeba
správně nakládat. Zatím posledním krokem k větší energetické
úspoře byla investice do UV LED osvitu desek. UV LED diody mají v porovnání se standardně používanými UV zářivkami
razantně nižší spotřebu elektrické energie. Díky paralelnímu

přednímu a zadnímu osvitu se zároveň podařilo odstranit jeden
krok výrobního postupu.
Ekologické materiály
Eco friendly materiálů je v současné době na trhu široký výběr. Za zmínku stojí ty s podílem recyklátu, u kterých dochází
k opravdu razantním úsporám. To je názorně vidět z analýzy
GreenPrint™.

Vybrat lze i z kompostovatelných materiálů a materiálů vyrobených z obnovitelných zdrojů s přidanými aditivy. Ty mohou zaujmout i z pohledu marketingu. Vinná etiketa vyrobená
z recyklátu s 15% přídavkem vinných hroznů je krásný příklad
propojení obalu s obsahem.
Na problematiku je důležité nahlížet komplexně, v rámci celého
obalu. Vhodným řešením mohou být výrobky z tzv. monomateriálu. Jedná se o obal produktu, který je vyroben ze stejného
materiálu jako jeho etiketa. To může významně usnadnit jeho
opětovné použití a recyklaci.
Všechny výše zmíněné druhy materiálů máme ve své nabídce.
Rádi vyrobíme vzorky vašich stávajících etiket přenesených na
jakýkoli z těchto materiálů.

www.cologniapress.com
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Celé paletové vystavení je proto vyrobeno z plastu.
„Použili jsme několik různých druhů plastu o různých
tloušťkách. Ve hře byla zprvu myšlenka, že loď vyrobíme z lamina, ale nakonec vyhrál plast, jelikož je lehčí
a houževnatější. Plast jsme mohli ohýbat do požadovaných tvarů a lépe se tak zaměřit na detaily lodě,“ doplňuje Lucie Michajlov.

Displej je vyroben z vlnité lepenky, která je střídmě potištěna digitálním tiskem. Přírodní design vhodně doplňují dřevěné háčky na zavěšení zubních kartáčků. Pro
další produkty jsou v horní části připraveny otvory, do
nichž tuby a lahvičky přesně pasují. „Vše je pevně fixováno a nic nemůže při manipulaci spadnout,“ doplňuje
Petr Kaczor.

„Po umístění paletového vystavení v prodejnách Makro
jsme zaznamenali výrazné zvýšení prodejů, které rostly
spolu se zvyšující se znalostí značky. Před Vánoci jsme
měli vystavení umístěné také v Tescu v OC Nový Smíchov. I zde mělo jasný vliv na nárůsty prodejů,“ hodnotí
projekt Michal Kučera.

Další výhodou displeje je jeho úložný vnitřní prostor,
který bývá zpravidla nevyužit, a to je škoda. Vývojáři
společnosti THIMM proto dali prázdnému místu skvělou funkci – je z něho uzavíratelný úložný prostor,
snadno přístupný z jedné boční strany. Slouží jako zásobárna produktů, které se tak mohou kdykoli doplnit
a v ordinacích nemusí být vyhrazeno další místo k jejich
skladování.

Atraktivita a praktičnost v jednom
Díky navýšení prodejů po umístění těchto stojanů je
proto v plánu rozšiřovat krátkodobá a dlouhodobá vystavení i do dalších prodejen. HEFFRON si mezi zákazníky získal velkou oblibu, v loňském roce se stal nejrychleji rostoucí značkou v kategorii třtinových rumů.
Kromě permanentního paletového vystavení ve tvaru
lodi vytvořila společnost DAGO také lepenkové čtvrtpaletové stojany určené pro menší formáty prodejen.
O rumu HEFFRON a jeho sběratelské edici jsme psali
také v únorovém vydání magazínu Packaging Herald.
Atraktivita a praktičnost v jednom
Neméně poutavé marketingové komunikační prostředky má ve svém portfoliu také
společnost THIMM pack’n’display. Jsou umístěny například i v ordinacích. „Pro
prezentaci svých produktů
v ordinacích stomatologů
a dentálních hygienistek využívá udržitelný a velmi praktický
pultový displej, za jehož návrhem a výrobou
stojí společnost THIMM
pack’n’display,
společnost Herbadent,“ uvádí
příklad regional sales manager výrobce Petr Kaczor.
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Sales Amplifier – jedinečné a flexibilní řešení pro POS
Pro prezentaci svých výrobků v místě prodeje využívá
rakouský rodinný podnik Genusskoarl originální a flexibilní řešení Sales Amplifier. Zajímavý koncept, opět od
společnosti THIMM pack’n’display, využívá pro prezentaci svého koření v biokvalitě.
Displej obsahuje dvě otevřené police, do nichž je umístěn držák z vlnité lepenky, který pomocí drážek pevně
fixuje lahvičky s organickým kořením a zároveň umožňuje snadné vkládání i vyjímání samotných produktů.
Vnější plášť displeje je potištěn opět digitálním tiskem.
Tato moderní a stále oblíbenější technologie se vyznačuje vysokou kvalitou tisku
a umožňuje flexibilní změnu
motivu bez dodatečných nákladů – a o to v případě různých druhů či příchutí koření jde.
Princip konceptu Sales Amplifier umožňuje vyrobit všechny
vnitřní standardizované nepotištěné části displejů pro všechny různé varianty zákazníka
najednou a displeje pak rozlišit
až ve finální fázi individualizovaným digitálně potištěným
pláštěm. Paletky zůstávají
ve všech displejích stejné
a výsledný vzhled displeje
stanoví až vnější plášť.

PR PREZENTACE

Steinemann
DM Maxliner

Archové zušlechtění digitální ražbou až do B1
KURZ, jeden z nejvýznamnějších inovátorů a výrobců materiálů pro ražbu na světě, je díky svému know-how také průkopníkem v oblasti vývoje digitálních technologií ražby. Nejde jen o ražební fólie, ale i o stroje, software, spotřební materiál a servis.
Růst digitálních technologií nezaznamenává pouze digitální
tisk, ale i digitální zušlechtění a dokončování. KURZ představil první offline stroj DM LUXLINER pro digitální ražbu archů již
před zhruba 10 lety jako technologicky stabilní řešení pro výrobu malých sérií i sériovou výrobu.
Technologie digitální ražby umožňuje vyrábět produkty kombinující zušlechtění metalickou ražbou s výhodou digitálních
aplikací – variabilitou dat. Ražba není závislá na kovové raznici
jako u horké ražby nebo na tiskovém štočku jako u studené ražby, ale díky digitálnímu tisku proměnných dat může být každý
produkt jedinečný.

Chcete vidět DM-LUXLINER v akci?
Zhlédněte video

Máme řešení pro 2D i 3D ražbu rolových materiálů šíří
340 a 430 mm nebo archů od SRA3 do B1, inline i offline řešení. V současnosti jde celkem o osm strojů a další dva ve stadiu
vývoje. Všechny jsou vybaveny tiskovými hlavami vysokého
rozlišení 600 × 600 dpi.
2D digitální ražba funguje na principu digitálního
inkoustového tisku na
lepidlo ražební fólie. Tisk
aktivuje lepidlo a v potištěných místech přenáší
ražbu na substrát. Výhody
2D ražby jsou v neomezených možnostech barev2D ražba
ného přetisku – prepress.
Při aplikaci po tisku slouží
jako dokončující zušlechtění. Kromě offline i inline strojů pro 2D
digitální ražbu stojí za zmínku závěsný modul pro flexotiskové
rotační stroje, tzv. DM FLEXLINER.

Při 3D digitální ražbě je přenos na UV lakem (lepidlem) potištěný
substrát. V závislosti na požadovaném obrazu se liší výška nánosu laku v minimu 4 g/m2. Vlajkovou lodí 3D ražby je největší stroj
DM MAXLINER, vyráběný naší sesterskou firmou Steinemann
DPE. Mezi digitálními stroji se jedná o unikátní řešení s dvojím
zušlechtěním v jednom průchodu strojem – spot varnish a lepidlo s metalickou
ražbou. Vysoké rozlišení
inkjetových tiskových hlav
600 dpi umožňuje extrémně
tenké nánosy laku od 4 g/m2
pro designy s jemnými linkami, které zůstávají i po ražbě
3D ražba
ostře vykresleny.
Odpad při rozjezdu zakázky je jeden arch
Maximálně efektivní jsou přípravné časy. U nové zakázky se
pohybují mezi 5–8 minutami. SW skeneru v celé délce archu
skenuje pozici již prvního archu v chodu a automaticky ho porovnává s nahranými daty. SW velmi rychle přepočítá skutečnou
pozici archu ve stroji a přenastaví tiskové hlavy (obě, pro spot
varnish i lepidlo). Díky této skenovací technologii, která z hlediska přesnosti a rychlosti překonává všechna dnes dostupná
řešení, je již druhý arch v přesném registru, je tedy prodejný.

Produkční rychlost stroje DM MAXLINER je od 3500 do 6000
archů za hodinu s použitím obou technologií zušlechtění současně ve formátu B1. Nejde jen o výhody zušlechtění pro digitální nebo konvenční výrobu, ale hlavně o rychlosti výrobců
uspokojit požadavky svých zákazníků. Výrobci už nemusí trávit
čas kalkulacemi zakázky, výrobou nástrojů, tiskových desek…
Zákazník uvidí svou zakázku již do hodiny, a navíc může měnit
digitální data pro simulaci různých designů.
Pro získání vzorků, zušlechtění vašich materiálů nebo prohlídku stroje kontaktujte:
Svetlana Holečková Business Development, PR & Marketing Manager
LEONHARD KURZ South-East Europe
svetlana.holeckova@czkurz.com
https://www.czkurz.com/
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Rondo posiluje
v digitálním tisku
Společnost Rondo Ganahl odtajnila plány v oblasti digitálního tisku. Investice do stroje
Delta SPC 130 společnosti Koenig & Bauer Durst přinesla významný nárůst obratu a udává směr.
Plánem výrobce obalů z vlnité lepenky je otevření nového závodu v rakouském St. Ruprecht an der
Raab. Digitální stroj prověřila také pandemie covidu-19.
Adriana Weberová

R

akouský výrobce lepenkových obalů Rondo
Ganahl reagoval před necelými třemi lety novým
strojem na zvýšenou poptávku po využívání digitálního tisku. Zařízení Delta SPC 130 se svojí technologií, založenou na tisku vodou ředitelnými barvami,
splňuje požadavky produktů obalového průmyslu i pro
potravinářské odvětví. Přibližně 90 % zakázek na digitální tisk přichází z tohoto oboru. Rondo u stroje oceňuje krátkou dobu přípravy a současně vysokou kvalitu
tisku na úrovni ofsetu.

Digitální stroj prověřila také pandemie covidu-19.
„V pandemii zažíváme, že časy na přípravu se zkracují a předlohy se velmi často mění během krátké doby.
Díky možnosti digitálního tisku jsme flexibilní a dokážeme požadavky splnit během zvlášť krátké doby. A přesně to vyžaduje současný trh,“ podotýká Karl Pucher.
Specifikace Delta SPC 130
Inkjet Printing
Přímý tisk na vlnitou lepenku od F až do BC
Tisk vodou ředitelnými barvami

Před pár lety zahájil závod skupiny Rondo v rakouském
St. Ruprecht an der Raab, jako jeden ze šesti v Evropě, digitální výrobu. Odpovědí na průběžný růst obratu
v digitálním tisku má být otevření nové výrobní haly na
podzim 2021. Karl Pucher, jednatel společnosti Rondo
Ganahl, vysvětluje: „Tradičně jsme pracovali s technologií flexotisku a ofsetu a již dlouho přemýšleli o zahájení
digitální výroby. Před třemi roky jsme se rozhodli jít touto cestou a jsme velmi rádi, že jsme tento krok učinili.
Digitální produkce vlnité lepenky rostla doposud ročně
o 25 až 30 % a zákazníci u nás i nadále objednávají, což
je pro nás velmi důležité.“
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600 až 800 dpi, rozlišení CMYK
Rychlost tisku až 120 m/min.
Max. formát 1300 × 2100 mm
Tisk na materiál s tloušťkou od 1,1 do 7 mm
Možnost tisku variabilních dat
Lakování není nutné – barva je odolná proti poškrábání

Právě digitální stroj Delta SPC 130 z produkce společnosti Koenig & Bauer Durst, s již uvedenou technologií
založenou na tisku vodou ředitelnými barvami, podle něho nabízí řešení, které výrobce obalů potřebuje
pro klienty v potravinářském průmyslu. „Růst objemu
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zakázek byl tak velký, že jsme se rozhodli investovat
do dalšího digitálního tiskového stroje a doufáme, že
se nám ho podaří uvést v nové hale do provozu na
podzim,“ zmiňuje Karl Pucher. Zároveň připomíná, že
nešlo pouze o investici do tiskového stroje. „Vstoupili
jsme do celého systému, který zahrnuje i software pro
oblasti jako management zakázek, management barev a automatizace. Digitální tisk dává i odpovědi na
globální diskusi o používání plastových obalů, což se
samozřejmě týká i potravinářství a bezpečnosti. Použitím bezpečných barev pro potravinářství pro primární
a sekundární obaly dokážeme vyrobit obaly z vlnité
lepenky, které mohou sloužit i jako alternativa plastu. S tímto systémem, který mohu skutečně doporučit,
jsme dobře vyzbrojeni.“

Obrat firmy Rondo Ganahl
vzrostl v digitálním tisku
díky stroji Delta SPC 130
od Koenig & Bauer Durst o 30 %.

„Vývoj trhu ovlivněný pandemií loni výrazně zvýšil
produkci obalů z vlnité lepenky. Svědčí o tom i ,nabité‘
výrobní kapacity zpracovatelů a stále větší poptávka po
vyšší kvantitě, kvalitě a hlavně variabilitě krabic a stojanů. Jak kamenné obchody, tak e-shopy a zásilkové
obchody ,nestíhají‘, jejich obraty rostou téměř exponenciálně. Potvrzením trendu variability obalů je i rozvoj
digitální divize Rondo Ganahl.“
Hynek Grebeň

Koenig & Bauer (CEE)

Robert Stabler, jednatel firmy Koenig & Bauer Durst, dodává: „Vzhledem k rychlým poptávkám zjišťují následní
zpracovatelé stále více a více, že potřebují spolehlivé,
mnohostranné a kompletní řešení, aby byli schopni
splnit požadavky na rychlou realizaci jejich zakázek.
Společnost Rondo je skvělým příkladem toho, jak se
podniky snaží zajistit plynulý průběh zakázek jejich
zařízeními tak, že investují do kompletního workflow
a systémů managementu barev.“ Podobné stroje jsou
ve společnostech Schumacher Ebersdorf, Schumacher
Greven a Straub Verpackungen Bräunlingen.
PI

KALETECH s.r.o.

Nová
dimenze
lepení
Snižte energetické náklady o třetinu
s novou generací tavných systémů
VISION. Integrace do průmyslu 4.0.
Snadná a bezpečná obsluha. Absolutní
kontrola lepicích procesů.

www.kaletech.cz

Sledujte nás na sociálních sítích
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Příběh obalu na brandy
Nedávno jsme se dozvěděli o úspěchu slovenské tiskárny TBB, která zvítězila v celosvětové soutěži
pořádané společností Scodix v kategorii GCP se svým obalem na knihu Šelma. Nebyl to ale jediný
úspěch, protože navíc obdržela ještě zvláštní ocenění v kategorii obalů. A právě tento obal nás velmi
zaujal nejen svým netradičním vzhledem, ale také svým příběhem, a tak vám ho nyní přinášíme.
Martin Bělík

Ú

směv. Radost. Emoce… To vše nám nabízí život
kolem nás. A v různých podobách. Je jen na nás,
zda si je vezmeme a jak. A jestli je pošleme dál.
Naštěstí pro nás všechny existují i lidé, kteří umějí nejen
přijímat, ale i rozdávat. S touto ambicí se před mnoha lety
pouštěl Vlado Syč do nesmělého projektu, se kterým
neměl žádné zkušenosti – jak vyvolat úsměv na tvářích
jeho přátel, rodiny či známých prostřednictvím nějakého
výrobku. Jak jim udělat radost či vyvolat u nich emoci,
která jim připomene, že jsme na tomto světě, abychom
se z něj těšili. A dát k tomu i nějaký příběh, ať už malý
nebo velký. A zde je zatím poslední příběh.

Povzbuzen úspěchem z minulosti, kdy s dlouholetým
přítelem Mariánem Kožíškem, tehdy ředitelem Grafobalu Skalica, vyhrál cenu za nejlepší obal světa, se začal
myšlenkou na zajímavý obal pro unikátní produkt seriózně zaobírat. Nejdříve pouze v představách a později doopravdy. Jelikož se dlouhodobě zabývá prodejem
vína, našel ve skladu pár stovek lahví, které bylo sice
v pořádku, ale nemělo již požadovanou kvalitu. Vlada
Syče napadlo je vypálit a změnit na destilát. Když byl
destilát na světě, objevil se problém, co s ním dál. Vyřešila ho jedna z návštěv v Toskánsku, kde dostal darem
barikový 225litrový sud, ve kterém zrálo raritní Brunello
di Montalcino, které dostalo v hodnocení od Roberta
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Parkera neuvěřitelných 100 bodů. To rozhodlo o dalším
postupu, tedy o zrání destilátu v tomto sudu. První dva
roky probíhalo zrání bez povšimnutí, protože Vlado Syč
ani nevěděl, co má od tohoto procesu přesně očekávat
a jak dlouho to bude trvat.
A opět sehrála svoji roli náhoda. Při jedné z pozdějších
návštěv paní Benedict Hardy, majitelky Maison HARDY
(zal. 1863) a skvělé degustátorky, ji požádal o názor na
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svou „prvotinu“. Přes vysoký podíl původního alkoholu
(67 %) ho její odpověď překvapila. Brandy se může lahvovat. Sud odvedl svoji práci.
Protože Vlado Syč neměl vůbec žádnou představu
o lahvi, etiketě či zátce, jeho brandy zrálo v sudu dál
a on začal řešit, jak jej dostat k přátelům a zákazníkům.
Odhadovaný počet lahví byl 400 kusů, což ho vedlo
k myšlence, že by vzhled lahve měl být unikátní. Řešením mohla být buď lahev, nebo etiketa. Protože na
ručně foukanou lahev atypického tvaru si netroufl, bylo
jasné, že jediným možným řešením bude speciální etiketa a dárkový box.
Když se zadíval doma na grafiky svého přítele Laca Terena, bylo rozhodnuto. Už zbývala jen maličkost, přesvědčit ho. A to nejen aby grafiku vytvořil, ale také
všechny grafiky osobně podepsal a očísloval. Celkový
počet lahví byl nakonec 406! Umíte si tedy představit,
jaké to bylo úsilí. Laco Teren se jako akademický malíř
a sochař, představitel slovenské postmoderny a avantgardy, dlouhodobě potýká s nedostatkem času, jímž jiní
neskutečně plýtvají. Své inspirace nachází všude kolem
sebe, ale i v nekonečných filozofických rozhovorech, ať
už v ateliéru, nebo v kavárničkách bratislavského Starého Města. A během jednoho z těchto rozhovorů ho
překvapil Vlado Syč neobvyklým požadavkem, aby zachytil úsměv na jeho tváři tak, jak ho vidí on. Aby ho
mohl poslat prostřednictvím etikety dále. Asi chápete,
že i přes jasné zadání – jak vidí úsměv autor – bylo potřeba vytvořit mnoho různých verzí. Během této doby
se pracovalo na dalších technických detailech, aby
byl příběh kompletní. Když byl ten správný úsměv na
světě v grafické podobě, bylo potřeba ho umístit nejen
na lahev, ale i na dárkový box. Nakonec dostala přednost varianta úsměvu „zpoza rohu“, aby se mohl šířit na
všechny strany, dokonce i za roh.

Při výběru materiálu
byl kladen důraz na přírodní
barvu i kvalitu papíru.
Výsledné barvy brandy je dosaženo pouze přirozenou
extrakcí barviv ze sudu během téměř šesti let zrání
a výsledná kvalita brandy není ovlivněna ničím, co by
se v přírodním produktu nemělo nacházet. Je tedy bez
přidání barviv či karamelu, což je absolutně v souladu
s pojetím světa a způsobem života Vlada Syče, jenž se

Laco Teren (vlevo) a Vlado Syč

snaží prodávat vína od vinařů, kteří vyrábějí víno v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a koexistence biosféry a lidstva.

Použití metalických prvků
v konečném zpracování
tisku etikety i dárkového boxu
pomohlo vytvořit
opravdu výjimečný produkt.
Ale zpátky k etiketě a dárkovému boxu. Při výběru papíru byl tedy z výše zmíněných důvodů kladen důraz na
přírodní barvu i kvalitu papíru. Opět za pomoci a rad odborníka a přítele Mariána Kožíška se přiblížila realizace
původního snu ke skutečnosti. S ucelenou představou
o konečném provedení se Vlado Syč obrátil na společnost TBB, kde tým vedený Mirko Brezňanem vtiskl jeho
několikaletému úsilí finální podobu. Použití metalických
prvků v konečném zpracování tisku etikety i dárkového boxu pomohlo vytvořit opravdu výjimečný produkt.
Přestože je společnost TBB známa především jako tiskárna knih, potvrdila, že pro ni nejsou problémem ani
výzvy v podobě realizace obalů, a to dokonce i velmi
speciálních, pro jejichž výrobu využívají naplno možností zařízení Scodix Ultra.
A kdyby vám vrtalo hlavou, co znamená označení
V.S.O.P., tak v tomto případě se nejedná o Very Special
Old Pale, ale i Vlado Syč Opět Pije.
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Personalizace obalů
digitálním tiskem
Personalizací obalů se obvykle myslí personalizace v oblasti potisku, proto se v tomto článku budeme
věnovat právě jí. Podle společnosti HP vzroste světový trh s personalizovanými dárky, včetně dárků
v personalizovaných obalech, v roce 2021 o 55 % na 31 miliard USD. Podívejme se na některé ze
strojů z poslední doby, které přitom lze s úspěchem použít.
Miroslav Dočkal

S

polečnost Xerox nabízí pod názvem Automated
Packaging Solution zajímavé automatizované
obalové řešení pro stroje řady iGen Press (modely 4, 5 a 150), použitelné zejména pro výrobu skládaček z lepenky nižších gramáží. Kromě některého ze
zmíněných tiskových strojů jej tvoří výběrově lakovačka Epic CTi-635 Inline Coater, KAMA Buffering Stacker
Line, plochý výsek KAMA DC 76 Die Cutter s možností
sleporažby, Braillova písma, ražby fólií i aplikace hologramu, lakovačka TRESU Pinta Coater nebo „průmyslovější“ výsek vyladěný přímo pro použití v rámci tohoto
řešení, KAMA DC 58 Die Cutter.

Dalším příkladem je jednoprůchodová linka Durst SPC
130 Flexline, která tiskne maximální rychlostí 9 000 m2/h
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v rozlišení 800 dpi při tiskové šířce 1 300 mm na materiály až do síly 12 mm čtyřmi nebo šesti vodou ředitelnými barvami certifikovanými pro potisk obalů potravin.
Linka je dlouhá téměř 50 m a tvoří ji nakladač, tiskové
jednotky s 66 tiskovými hlavami na jednu barvu, sušicí jednotka a vykladač. Tiskař má k dispozici kokpit se
spektrometrem.
Domino zvyšuje rychlost a snižuje výrobní cenu
Loni v září byl představen UV inkjet společnosti Domino
Printing, model N730i se sedmi tiskovými jednotkami
a integrovaným laserovým výsekem. Tiskne rychlostí 70 m/min. s rozlišením 1 200 dpi tiskovými hlavami
Brother Bitstart s měnitelnou velikostí kapky, kdy kombinuje nejmenší 2,1pl kapky s obvyklými 2,8- a 3,3pl.
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To vede k rovnoměrné denzitě barev, ostřejší kresbě
a hladším přechodům. Domino umožňuje zařadit flexotiskovou jednotku, využívanou k tzv. primingu (úprava
povrchu špatně potiskovatelných materiálů speciálním
přípravkem usnadňujícím následný potisk), k podtisku
krycí bílou barvou či k matnému přelakování tiskového
motivu, před i za digitální tiskové jednotky. Toto řešení
snižuje výslednou cenu produkce a zvyšuje rychlost tisku i výseku. Používáno je mimo jiné pro shrink sleeve
a wrap-around etikety.

vodou ředitelnými barvami, například s německou společností BHS Corrugated na stroji pro potisk vlnitých
lepenek i SRP obalů rychlostí až 300 m/min. při šířce
až 2,8 m.

Podtisk krycí bílou lze řešit i jinak. UV inkjetový rotační
Xeikon PX30000 pro tisk etiket z role do role rychlostí
až 70 m/min. v šířce do 340 mm osmi tiskovými jednotkami využívá například nikoliv obvyklou jednu, ale dvě
z těchto jednotek k vytvoření vysoce neprůhledné bílé
základní vrstvy v plné rychlosti.

Pro digitální tisk neplatí žádná omezení

Odnosný multipack
pro společnost AGRO-LA

Personalizované etikety
pivních speciálů

Pro prodej mléčných nápojů různých příchutí společnosti
AGRO-LA navrhli konstruktéři z THIMM pack’n’display
praktické řešení – multipack, který díky odnosnému
uchu zajišťuje zákazníkům komfort při přepravě zákysů
a výrobci nabízí velkou plochu pro potisk a komunikaci
značky. Odnosné multipacky jsou pomocí technologie digitálního tisku vyrobeny v rámci jedné zakázky v různých
tiskových mutacích. Zákysy jsou atraktivně prezentovány
a pro spotřebitele jsou právě díky různým potiskům
dobře viditelné, což aktivně přispívá k podpoře prodeje. Při realizaci obalů digitálním tiskem neplatí žádná
omezení, je možné vyrobit tolik tiskových mutací, kolik je
pro podporu kampaně požadováno. Při výrobě nejsou
potřeba tiskové štočky, a odpadají tak náklady a čas na
jejich přípravu a zhotovení. Motiv lze navíc kdykoli změnit,
prodejce proto může na trh uvést velmi snadno a rychle
další tiskovou mutaci nebo limitovanou edici.

Screen na lepenkové i flexibilní frontě
Nezanedbatelné možnosti personalizace poskytují
i stroje světového výrobce Screen. V březnu byl uveden na světový trh nový vysokorychlostní inkjet Screen
Truepress PacJet FL830 s barvami na vodní bázi, určený
zejména pro potisk flexibilních obalů z PET, OPP a v budoucnu i dalších materiálů. Tiskne pěti barvami (CMYK
+ bílá) v rozlišení 1 200 dpi rychlostí až 75 m/min. v šíři
do 830 mm. Barvy jsou certifikovány pro bezpečný potisk obalů potravin. Screen zároveň pokračuje ve spolupráci na dalších inkjetových strojích pro potisk lepenek

S&K Label pro Bar,
který neexistuje
Jedním z účinných nástrojů, jak odlišit produkty od
konkurenčních, je i personalizace etiket. Další trendy, jako je například použití udržitelných materiálů, mohou toto odlišení dále
podpořit. Produkty s unikátní etiketou často pronikají
na sociální sítě, kde vzbuzují zájem publika a vytvářejí
zde virální marketing: reklamu zdarma sdílením. Názornou ukázkou mohou být „zlaté“ etikety na vánoční edici
Zázračná limonáda (Perníková limča), které koncem loňského roku vyrobila tiskárna S&K Label pro brněnský
podnik s názvem Bar, který neexistuje. Do vymezeného místa na etiketě byly na přání konkrétních zákazníků
umístěny personalizované vzkazy, firemní loga či oslovení. Tak vznikla speciální vánoční edice pro všechny
zákazníky baru, kteří si objednali alespoň jednu krabici
po 12 lahvích. Personalizované etikety na vánoční edici limonád byly vytištěny na novém digitálním tiskovém
stroji Durst, využívajícím softwarové workflow s možností tisku variabilních dat.

Klíčem k personalizaci
je dobrá databáze – více na:
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Jak zušlechtit obal
Definice zušlechťování je poměrně pružná: obvykle se do ní řadí některé konvertingové a dokončovací operace, jako je plošné a parciální lakování, laminace a aplikace horké či studené ražby. V oblasti
obalů se zušlechťování uplatňuje jak na lepenkových, tak na plastových obalech, a samozřejmě i na
etiketách. Zaměříme se na zajímavé příklady z poslední doby.
Miroslav Dočkal

Polární záře s minimem hliníku
Společnost Metsä Board vyvinula zušlechtěnou lepenku s holografickým metalizačním efektem, která používá jen 1 % hliníku ve srovnání s tradičními fóliovými
lamináty. Použit byl pro vytvoření motivu polární záře
na krabici Arctic Blue Ginu společnosti Arctic Brands
Group. Duhové třpytivé odstíny zelené a modré, vytvořené tímto materiálem, již byly dříve využity při distribuci této značky ve Finsku a dalších evropských zemích,
kde ale původně využívaly motivy finské krajiny s 3D
efektem. Pro uvedení na severoamerický trh však společnost využila zkušeností místní firmy Hazen Paper
a lepenku MetsäBoard Pro FBB Bright. Pro povrchové
zušlechtění byla využita holografická metalizační fólie Envirofoil od Hazen Paper, která oproti metalickým
barvám používá dvacetkrát tenčí kovovou vrstvu, a výsledná lepenková skládačka je tak plně recyklovatelná.
Při změně úhlu pohledu holografie bliká a pohybuje se
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jako animace. Optický efekt je vytvořen submikronovou
embosovací mřížkou v metalizované vrstvě. Ultratenká
krycí vrstva poskytuje vizuální efekt typický pro mnohem silnější struktury. Krabice byla potištěna a zpracována v závodě společnosti AM Packaging v Chicopee
ve státě Massachusetts. Přípravné práce proběhly již
loni, ale kvůli koronavirové pandemii bylo uvedení na
severoamerický trh odloženo až na letošní rok. Krabice
získala ocenění AIMCAL Produkt roku 2020 a ocenění
ScanStar 2020 od Finské obalové asociace.
V zušlechtění etiket jsou nečekanými mistry Turci
Na zajímavé příklady zušlechtění samolepicích etiket upozornily loni v listopadu i vítězné práce soutěže mezinárodní asociace FINAT o etiketu roku 2020.
Soutěže se zúčastnilo 264 etiket z 23 zemí, nejčastěji
z Francie (52), Turecka (35) a USA (26). Největší podíl mezi nimi měly etikety vína (59), dalších alkoholic-
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kých nápojů (29) a kosmetiky (27). Rozděleny byly do
pěti skupin a 16 kategorií. Vítězem Best in Show se
stal shrink sleeve bílého vína Al Alba Albariño, který
zároveň zvítězil ve skupině „nesamolepicích“ etiket.
Shrink sleeve vyrobila španělská, přesněji katalánská
společnost IPE Industria Gráfica z Terassy u Barcelony.
Dotekového vjemu rybářské sítě bylo docíleno typem
laku použitým na tiskovém motivu. Tisk i lakování přitom proběhly flexotiskem.

Trendem posledních let je přetisk fólií,
aplikovaných horkou ražbou, konvenčními či UV barvami, ať již dále přelakovanými či nikoliv. Pro uvedené aplikace jsou
určeny fólie Luxor/Alufin řady M. KURZ
rovněž vyrábí fólie pro studenou ražbu
na rolové i archové materiály, často
používané v UV flexografii, ale také
v UV ofsetu. Zejména pro potravinářský segment jsou určeny
ražební fólie s nízkomigračním lepidlem.

Loni na podzim společnost po třech letech
dokončila vývoj technologie recyklace zbytkových PET linerů. Ty lze
nyní po zpracování na
produkt Kurz Transfer
použít i pro průmyslové
aplikace vstřikování plastů. Zatím je recyklační zařízení Kurzu ve Fürthu v pilotním provoObal na zubní pastu s aplikací fólie od společnosti LEONHARD KURZ
zu a začíná se zpracováním zbytkového PET
materiálu z jeho produktů, použitých spoVítězi flexotiskové kategorie byly vyhlášeny etikety
lečností Edelmann. V dalším kroku začne KURZ tento
turecké společnosti DGS Baski Teknolojileri a spomateriál odebírat i od dalších svých zákazníků. Vše je
lečnosti Yerecic Label z USA. Turecká tiskárna bosoučástí firemní kampaně No foil, která snižuje množdovala šestibarevnou etiketou na krycí bílé, natišství odpadu minimalizací tloušťky přenosového nosiče
těnou na plastový substrát a leskle přelakovanou.
(lineru) na 10 μm a jeho následnou recyklací.
Tiskárna z USA použila tisk šesti barvami na vodní
bázi. Další turecká společnost, Çiftsan Label and
Packaging Company, se prosadila v sítotiskové kategorii kontrastním pětibarevným potiskem bílou
a fluorescenčními barvami na matný černý substrát,
se zušlechtěním lesklým lakem, a rovněž v kategorii
kombinovaných tiskových technologií, kdy při tisku
etikety na šampon spojila digitální tisk, sítotisk, laminaci i horkou a reliéfní ražbu.
KURZ: zušlechťovat ekologicky
Špičku v oblasti zušlechťovacích fólií představuje již
mnoho let společnost LEONHARD KURZ. Mezi její ražební fólie patří polotransparentní Lumafin a difrakční
Light Line, využitelné nyní i pro plastové kosmetické
obaly. Firma nabízí i software FoilConnect, který přesně spočítá plochu fólie potřebnou na danou zakázku.
Mezi výhody metalických ražebních fólií patří dobrá přilnavost i přenos, čistý reliéf s ostrými hranami
a odolnost vůči oděru.

Aplikace difrakčních fólií od společnosti LEONHARD KURZ

Zušlechtění jako ochrana
Po vzniku koronavirové pandemie na počátku loňského roku se postupně objevilo několik antimikrobiálních
laků a laminací. Jedním z nich a zároveň posledním
příkladem, který zmíníme, je Hexis Pure Zone s ionty
stříbra. Jde o čirou laminovací fólii, která omezuje přítomnost koronavirů po kontaktu s povrchem pokrytým
touto fólií o 95 % do 15 minut a téměř o 99,9 % po hodině, podobně jako množení a růst bakterií.
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Robotizaci se daří
v Brazílii i Bulharsku
O tom, že automatizace představuje budoucnost ve výrobě, snad nikdo nepochybuje. Určitým mezníkem se stává pandemie covidu-19, která urychluje plánované investice do robotizace. Průzkumy
ukazují, že počet firem, které plánují do robotické automatizace investovat, roste. Hlavní benefity vidí
ve vyšší bezpečnosti na pracovišti, zlepšení kvality práce svých zaměstnanců a v neposlední řadě ve
zlepšení kvality a efektivity výroby.
Adriana Weberová

Přesné ukládání cukrářských výrobků v krabicích na
palety
Robotizace už zaujímá neotřesitelnou pozici například
v paletizaci. První ukázkou je proto paletizační řešení
cukrářských výrobků od společnosti ABB, které zlepšuje spolupráci a zvyšuje produktivitu o 53 %. Ale pěkně
od začátku. Brazilská továrna na čokoládu společnosti
Nestlé potřebovala kompaktní robotickou buňku, která by přesně nakládala produkty na paletu, snižovala
potřebu předělávek a zároveň umožnila zaměstnancům bezpečně pracovat v blízkosti robota. Zaměstnanci
někdy potřebovali vstoupit do provozní oblasti robota
a urychlit výměnu palety, což vyžadovalo robotické řešení, které by pracovalo v blízkosti zaměstnanců, aniž
by ohrozilo jejich bezpečnost.

Volba padla na průmyslové paletizační roboty ABB, které jsou součástí exkluzivního robotického řešení. Roboty jsou vybaveny sacím chapadlem a bezpečnostní
robotickou technologií SafeMove (ta byla společným
dílem techniků ABB a týmu Nestlé), čímž zajišťují přesné, rychlé a efektivní nakládání produktů v krabicích
na palety a umožňují bezpečný přístup zaměstnanců
k buňce. Využitím pásmového přístupu, který rozděluje
pracovní oblast robota na zelené, žluté a červené oblasti, umožňuje systém SafeMove velkým průmyslovým
robotům bezpečně a spolehlivě spolupracovat s lidmi
bez nutnosti přísného oddělení.

Ačkoli společnost již má paletizační řešení od ABB, nejnovějším požadavkem byla kompaktnější buňka, která

SafeMove zahrnuje několik bezpečnostních funkcí,
včetně bezpečných omezení rychlosti, bezpečného
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by zabírala méně prostoru a mohla být replikována na
jiných místech.

PR PREZENTACE

Nová dimenze průmyslového lepení
Pro zachování konkurenceschopnosti je nutné držet krok s nejnovějším vývojem a trendy. To platí pro všechna průmyslová odvětví. Přední výrobce švýcarských lepicích strojů Robatech proto představil novou generaci zařízení pro
aplikaci tavných lepidel. Ta najdou svá uplatnění především v obalovém průmyslu, kde je kladen důraz na spolehlivost při vysokých výrobních rychlostech, snadnou obsluhu a ekologii. O jaké novinky se tedy jedná?
Tavná jednotka Vision
Srdcem celého procesu lepení je tavná jednotka. Vision přichází s řadou inovací. Především se podařilo snížit jeho energetickou spotřebu až o 30 % oproti ostatním tavným jednotkám
dostupným na trhu a zároveň zvýšit rychlost tavení lepidla, a to
díky jeho konstrukci a izolační technologii CoolTouch, která
také pomáhá chránit obsluhu před popálením. Zdokonalení
distribuce tepla má za následek šetrnější zacházení s lepidlem,
které se méně připaluje, což snižuje náklady na údržbu i lepidlo samotné. Řízení procesu lepení nebylo nikdy snazší. Stav
zařízení může obsluha díky SmartTerminalu zjistit jediným pohledem. Ovládání je pak možné přes wi-fi pomocí počítače či
mobilu nebo přímo na zařízení za použití dotykového displeje.
Vision je na Průmysl 4.0 připravený. Celý systém je možno pomocí programu RobatehControlSystem integrovat do systémů
řízení výroby a mít tak dokonalý přehled o produkci, zmetcích
a prediktivní údržbě. Systém má i vlastní kontrolu kvality, a to
díky čidlům snímajícím přítomnost lepidla. Neposlední výhodou
Visionu je jeho flexibilita. Jedná se o nejmenší tavnou jednotku své třídy. Panel pro připojení hadic FlexPort je designován
tak, aby Vision zabíral co nejméně místa a hadice bylo možné
vyvést všemi směry.

Vyhřívané hadice Performa
Inovací rovněž prošly vyhřívané hadice pro distribuci lepidla.
I zde došlo díky izolační technologii CoolTouch ke snížení energetické spotřeby až o 40 % oproti standardním hadicím. Hadice
je navíc možné velmi snadno připojit k tavnému tanku a aplikačním modulům pomocí plug-in přípojky PrimeConnect, která
nahrazuje běžné připojení pomocí závitu. Díky dokonalé distribuci tepla má lepidlo v hadici všude stejnou teplotu i viskozitu.
Nedochází tak k napalování a hadice mají delší životnost.

Vyhřívané hadice Performa

Aplikační hlava SpeedStar Compact
SpeedStar Compact je nanášecí hlava určená pro přesné nanášení lepidla při vysokých výrobních rychlostech. Elektricky
ovládaná hlava s tryskami dávkuje velmi malé body lepidla
na chlopně a další povrchy. Pro delší kontinuální aplikace dokáže plynulý housenkový nános nahradit technikou švu, kdy
aplikuje malé body těsně za sebou. Tím dokáže snížit spotřebu lepidla až o 40 %. SpeedStar Compact zajišťuje díky své
inteligentní řídicí jednotce s automatickým ovládáním zdvihu
konzistentní přesnost po celou dobu životnosti, která je až
500 milionů provozních cyklů. Ucpání trysek zabraňuje integrovaný filtr topného tělesa.

Kaletech je dlouholetý partner a exkluzivní dodavatel technologie Robatech. Na českém trhu působí již 17 let a dodává
komplexní služby v oblasti průmyslového lepení včetně návrhů řešení na míru, servisu a půjčovny. Pokud máte zájem modernizovat svoji výrobu a držet krok se světovými špičkami,
obraťte se na Kaletech.

Tavná jednotka Vision

Kaletech s. r. o.
www.kaletech.cz
info@kaletech.cz
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sledování klidového stavu, bezpečných rozsahů os
a dohledu nad polohou a orientací. Bezpečnostní senzory nainstalované v buňce detekují pohyby operátora,
kdykoli se přiblíží k robotovi. Pokud je operátor v „zelené“ zóně, robot se pohybuje jako obvykle. Vstoupení
do „žluté“ zóny způsobí, že robot zpomalí a omezí své
pohyby, aby minimalizoval riziko náhodného kontaktu
s obsluhou. Pokud se operátor přesune do červené
zóny, software robota úplně zastaví a restartuje jej až
ve chvíli, kdy se zóna uvolní.

V automatizaci věří i v Bulharsku
Druhá ukázka nás zavede do Bulharska, kde vsadili na
dva koboty Universal Robots, které umožnily zaměstnancům společnosti Schneider Electric Bulgaria soustředit se na kreativnější činnosti a zvýšily bezpečnost.
Schneider Electric je globální společnost poskytující
energetická a automatizační digitální řešení pro efektivitu a udržitelnost. Její závod Schneider Electric Bulgaria se zaměřuje především na výrobu malých jističů
pro průmyslové a domácí instalace. A právě tento provoz nasadil dva koboty UR5 k automatizaci procesu vychystávání a umísťování jednotlivých jističů do krabic.
Výsledkem je zkrácení doby výroby a přemístění zaměstnanců na jiné pozice ve výrobě. Koboty také operátorům ulehčily od neustále se opakujících činností.
Návratnost investice do UR5 se odhaduje na přibližně
24 měsíců.
„Koboty používáme k provádění neergonomických,
opakujících se a nudných každodenních činností. To
umožňuje operátorům soustředit se více na kvalitu výrobků a výkonnost,“ potvrzuje Antoniy Petrov, inženýr
automatizace společnosti Schneider Electric, a dodává:
„Jelikož je náš závod dáván za vzor jako nejmodernější
inteligentní továrna pro 14 zemí v jihovýchodní Evropě,
rozhodli jsme se pořídit inovativní a spolehlivé řešení.“

Co vše ještě SafeMove umí?
Prozradíme na:

Michey Piavantinha, ředitel závodu Nestlé Caçapava,
k projektu říká: „Díky partnerství s ABB je možné vyvinout řešení, která učiní náš výrobní proces pružnějším
a efektivnějším a zajistí, aby naše výrobky měly i nadále
stejný standard kvality a excelence, kterými je značka
Nestlé proslulá.“ Douglas Barbosa, projektový inženýr
závodu, k tomu dodává: „Podařilo se nám dosáhnout
skvělých výsledků. Snížili jsme náklady na údržbu, zvýšili produktivitu linky o 53 %, snížili ztráty a potřebu
ručních předělávek a buňka je již připravena na možné
zvýšení budoucí výrobní kapacity.“
Řešení od ABB se ukázalo tak úspěšné, že společnost
Nestlé implementovala řadu dalších buněk v Caçapavě
a v lokalitách Vila Velha a Feira de Santana. K dnešnímu dni nainstalovala ve svých brazilských továrnách
13 paletizačních buněk, všechny s využitím technologie
ABB SafeMove, přičemž několik dalších se právě instaluje a zprovozňuje.
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Nenechte si ujít,
co všechno koboty umějí! Více na:

NOVÁ ÉRA
KOLABORATIVNÍ
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Lehký
Snadno
připojitelný

Bezpečný

Jednoduché
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TECHNOLOGIE

Výrobce těstovin investuje
do balení a automatizace
Společnost Europasta SE, která má ve svém portfoliu například značky Adriana pasta, Zátkovy nebo
Rosické těstoviny, plánuje v roce 2021 pokračovat v investicích především do balení a automatizace
ve svém provozu v Litovli. S paletizací by měly brzy pomáhat roboty.
Adriana Weberová

V

loňském roce společnost Europasta SE investovala přes 20 milionů do zvýšení kapacity v Litovli. Výsledkem je vyšší stupeň automatizace
výroby, nové výrobní matrice a úprava výrobních linek
pro krátké tvary s cílem zvýšení výkonu o více než 10 %.

Za úpravou jedné z výrobních linek stojí italský výrobce
GEA Pavan. „Nové matrice jsme pořídili od firem Landucci a GEA Pavan. Hlavními kritérii výběru byly renomé, spolehlivost dodavatele a samozřejmě také příznivý poměr ceny a výkonu,“ upřesňuje generální ředitel
společnosti Bohumil Vráblík.
Tím ovšem investice nekončí. Letos je v plánu vložit finanční prostředky do zvýšení výkonu a multifunkčnosti balicí sekce. „Konkrétně za jednou z výrobních linek
se zvýšeným výkonem provedeme instalaci nové balicí
sekce zapojené do automatizovaného výrobního procesu, což nám poskytne rozšíření možností balení do
dalších formátů a zvýšení flexibility,“ prozrazuje Bohumil Vráblík.
V oblasti balení půjde o rozšíření tvarů obalů spolu s posílením multifunkčnosti a výrobní kapacity. „Vývoj obalů
je u nás založen na snaze splnit požadavky zákazníků
především v oblasti částečně otevřených skupinových
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obalů (ready-to-sell), ale také na vlastních projektech
k zefektivnění výroby a logistiky, například z hlediska
navyšování počtu balení v jedné krabici,“ dodává.
Nová balicí sekce se bude skládat z baličky, průběhové
váhy s detektorem kovu a kartonovačky. Zabalené výrobky v krabicích následně přijedou na stávající paletizér. Výkon balení linky bude přes 100 ks za minutu při
hmotnosti à 500 g. Výkon je velmi závislý na tvaru baleného výrobku a jeho schopnosti propadávat hrdlem
a tubusem do připraveného obalu. Balit se budou různé
tvary od nejmenších zavářkových těstovin po složitější
a objemnější tvary, jako jsou vřetena, penne a farfalle.
Linka musí umět balit všechny stávající výrobky a bude
přímo napojená na výrobní linky.
Další aktuálně testovanou investicí je paletizace nestandardního ručně skládaného zboží pomocí kolaborativních robotů. Na přelomu roku by měl být zahájen
testovací provoz autonomního převozu palet do automatizovaného skladového zakladače.

Výběrové řízení jde do finále – více na:

PR PREZENTACE

Exhibition Space, Conference Area a Networking Plaza:
3 pilíře projektu virtual.drupa
Od 20. do 23. dubna budou otevřené virtuální brány veletrhu virtual.drupa. Vystavovatelé představí sebe, svoje technologie
i produkty ve vlastních online výstavních prostorách. Jsou připravené videopříspěvky, live přednášky i virtuální zasedací
místnosti. Vystavovatelé a návštěvníci z celého světa se připravují na virtuální setkání důležitého odvětví.
Rozsah služeb veletrhu virtual.drupa
Exhibition Space nabízí přehled o vystavovatelích virtuálního
veletrhu virtual.drupa. V hojném počtu se představí národní
a mezinárodní klíčoví hráči, např. Bobst, Esko, Kama, Konica
Minolta, Kyocera, Müller Martini, Windmöller & Hölscher nebo
platinový partner – společnost Leonhard Kurz. Každý vystavovatel se představí vlastní digitální prezentací v individuálním
online výstavním prostoru a seznámí návštěvníky se stěžejními
poznatky, nejlepšími technologiemi, výrobky a novinkami. Ty
navíc budou představeny a předvedeny experty v živých webových relacích. Návštěvníci z celého světa budou mít možnost
se s vystavovateli spojit, klást jim otázky a blíže se seznámit
s předváděnými výrobky a službami.

Networking Plaza poskytne virtuální zasedací místnosti pro
setkávání partnerů, čímž vytvoří prostor k intenzivnějšímu
„osobnímu“ jednání až pro čtyři účastníky. Navazování nových
obchodních kontaktů bude výrazně podpořeno individualizovaným matchmakingem. Pomocí funkce vyhledávání klíčových
slov umožní návštěvníkům cíleně kontaktovat konkrétního vystavovatele a domluvit si s ním prostřednictvím chatu schůzku.
Bez omezení a 24/7, kdykoliv během konání veletrhu, ale i po
jeho skončení, jelikož funkce chatu zůstane otevřena až do
konce října 2021.
Conference Area nabídne vystavovatelům a návštěvníkům
kvalitní konferenční program. Celkem 2 700 minut bude věnováno globálním trendům a relevantním oborovým tématům.

Ve dvou kontinuálních live přenosech vystoupí mezinárodní
odborníci, majitelé brandů i přednášející z rozmanitých trhů,
kteří se ve svých inspirativních přednáškách podělí formou příkladů o nejlepší praktické poznatky a zkušenosti. Mimořádnou
předehrou sekce Conference Area budou prezentace mezinárodních autorů světových bestsellerů a poradců, jako například
Michaela Galeho, odbornice na klima Gabrielle Walker nebo
slavného britského designéra Jamese Sommervilla, který zásadně ovlivnil ikonickou značku Coca-Cola. Následně proběhnou přednášky pěti speciálních formátů veletrhu virtual.drupa
– „drupa cube“, „touchpoint packaging“, „touchpoint textile“,
„drupa next age“ a „3D fab+print“. Orientaci v trendech, které
budou tento obor nadále zásadně ovlivňovat, poskytnou témata Artificial Intelligence, Circular Economy, Connected Consumer a Platform Economy.
Obdobně jako u klasického veletrhu se návštěvníci ponoří
do virtuálních prohlídek a následně přejdou k živému webovému jednání ve výstavních prostorách jednotlivých vystavovatelů.

Registrujte se a navštivte
virtuální veletrh na:
https://virtual.drupa.com
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„Robota jsme si vypůjčili
od Karla Čapka“
Minipivovar Clock zahájil provoz v roce 2014. Snahou je nabízet zajímavá piva v co nejlepší kvalitě za
přijatelnou cenu. Kvalitě musí odpovídat i design obalů, které zdobí například roboti. Zda se to daří, se
můžete přesvědčit sami. Historií a současností pivovaru nás provedl jeho jednatel Jiří Andrš.
Adriana Weberová

P

o zkušenostech s domácím vařením piva se Jiří Andrš a sládek pivovaru Jakub Sychra rozhodli přepnout tento koníček do podnikání. „Sehnali jsme
investora, pořídili si budovu starého pivovaru v Potštejně
a po její rekonstrukci začali vařit pivo,“ vzpomíná na začátky jednatel pivovaru Jiří Andrš. V Potštejně vaří spodně i svrchně kvašená piva o stupňovitosti 8–26. V portfoliu tak najdeme i klasickou českou desítku nebo piva
stylů původem ze zahraničí. Snahou je nabídnout velkou
variabilitu, aby si každý vybral podle chuti. Vlajkové lodě
jsou v pivovaru hned tři. První je klasický český ležák desítka Hektor. Další dvě piva jsou svrchně kvašená. Clock
– American Pale Ale, světlý 12stupňový ale vhodný k celovečernímu pití, a Twist – American Red IPA. „Je to o něco
silnější a senzoricky výraznější pivo. Všechna tři piva jsou
takovým základem – Hektor v ležácích, Clock a Twist ve
svrchně kvašených pivech,“ upřesňuje Jiří Andrš.
Produkty jsou distribuovány především do větších měst,
jako jsou Praha a Brno, ale také do blízkého Hradce Králové a Pardubic. Pivo míří do restaurací a pivnic, z ob80 www.packagingherald.cz

chodů ho lze koupit ve specializovaných prodejnách,
tzv. pivotékách, nebo například v síti prodejen Konzum.

Dobré pivo ale není podle zakladatelů pivovaru vše.
Velká pozornost je věnována také grafice, webu a především etiketám a obalům vůbec. Řadu piv reprezentují
kreslení roboti. „Tím, že jsme chtěli být od počátku moderní pivovar s moderními produkty, zvolili jsme také
moderní vizuální identitu. Na etiketách se tak objevují
roboti nebo pozitivně působící barevné grafiky,“ vy-
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světluje Jiří Andrš. Možná se ptáte, proč právě robot.
„Robota jsme si vypůjčili od Karla Čapka. Líbilo se nám,
že slovo českého původu dobývá svět a je používáno
a bude čím dál častěji. Navíc se nám na robotu líbila
ta mechanická složka, přesnost. Myšlenku robota jsem
přinesl já,“ prozrazuje Jiří Andrš. Finální vzhled etiket,
webu a další grafické výstupy vytváří LER studio z Hradce Králové. Roboty a grafické návrhy aktuálně připravuje Aneta Koželuhová.
Multifunkční multipack je vyroben z vlnité lepenky
Snahou je také ohleduplný přístup k přírodě. Pivovar se
vyhýbá například plastům, a naopak využívá sklo nebo
papír. Za zmínku stojí nedávno uvedené udržitelné balení plechovek, které má podle výrobce o 30 % nižší uhlíkovou stopu než smrštitelná fólie. Dodavatelem multipacku TopClip je společnost Smurfit Kappa. Odnosný
obal vyrobený z vlnité lepenky plechovky nejen chrání,
ale funguje jako hygienická bariéra pro čistotu horní
části plechovek. Kromě toho nabízí i prostor pro marketingové sdělení pivovaru a posilování vizuální identity
brandu. Použít ho lze k bezpečné manipulaci se čtyřmi,
šesti nebo osmi půllitrovými plechovkami. Bezproblémovou manipulaci usnadňují dva výseky (otvory) pro
snadnější uchopení a odnos. „Plechovky nevypadnou,
jsou pevně fixovány, přesto jdou jednotlivě snadno vyjmout. Obal je zcela bez lepidla, tudíž plně recyklovatelný a biodegradovatelný,“ popisuje novinku Jan Kaprhál,
innovation & marketing manager CZ/SK společnosti
Smurfit Kappa.
„Hledali jsme možnost, jak plechovky spojit do tzv. sixpacku. Zároveň jsme se chtěli vyhnout jednorázovým
plastovým odnoskám. Po nějaké době pátrání jsme
objevili TopClip na webových stránkách společnosti
Smurfit Kappa. Společně jsme pak jeho použití dotáhli

do konce. Líbí se nám, že jde o papírový obal, který
se snadno recykluje. Také jeho dopady na přírodu jsou
podstatně nižší než u plastových řešení,“ říká Jiří Andrš.
Pivovar používá od samého začátku 750ml skleněné
lahve. S plechovkami začal v druhé polovině roku 2020.
Podíl obou obalů neustále stoupá a kvůli covidu nyní
jasně převažuje nad sudovým pivem. Kromě lahví a plechovek má pivovar právě KEG sudy. Ty v době před
covidem tvořily 60–70 % prodejů. „Skleněné lahve kupujeme od sklárny O-I v Novém Sedle, plechovky od
společnosti Ball. Etikety nám dodává tiskárna S&K Label
z Kuřimi. Vždy nám vyšli v tiskárně maximálně vstříc, co
se týče materiálů, termínů dodání i dalších věcí,“ doplňuje Jiří Andrš.

TopClip od Smurfit Kappa
má o 30 %
nižší uhlíkovou stopu.
Kvalitní pivo si zaslouží odpovídající technologie
Plnicí stroje na lahve a plechovky, ale také etiketovací
stroj, vše značky GAI, dodala firma UNIMARCO. Jedná
se o plnič lahví MLE 661-BIER, plnič plechovek MLE
4441-CAN a etiketovací stroj 6012X. „GAI vnímáme
jako značku kvalitních plnicích a etiketovacích strojů.
Zvolili jsme ji také proto, že UNIMARCO jako český distributor poskytuje kompletní servis,“ dodává Jiří Andrš.
Plnič lahví plní standardně okolo 700–800 lahví za
hodinu, ale zvládá i 900. Plnič plechovek má reálnou
rychlost okolo 1 000 plechovek za hodinu. Celý pivovar
je projektován na maximální kapacitu kolem 17 000 hl
ročně. Nicméně v tuto chvíli je vybaven na přibližně
10 000 hl ročně.
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Kompletní nabídka paletizačních
a distribučních systémů

Chytrá řešení s využitím nejmodernějších technologií
Odborné řízení projektů a instalace
50 let zkušeností

Projekty na klíč
Robotické a konvenční paletizační systémy
Automatizované skladové systémy AS/RS
Řešení optimalizace linek a akumulace produktů
Manipulace a doprava palet a kusového zboží
Průmyslový software
Servisní a projektové služby

Plánujete automatizaci
ve vašem provozu?
Rádi poradíme a zpracujeme
nezávaznou cenovou nabídku.

Kontaktujte nás!
+420 519 430 272
info@scottautomation.cz
www.scottautomation.cz
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KLENOT MEZI
LAHVEMI

Možné použít s vinolokem 21,5 mm

MAGNUM MORAVIA
Unikátní velkolepá
lahev v černé
sklovině
Vhodné pro ležení červených vín

1,5 l

GLASS that WORKS
SINCE 1827
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www.sklomoravia.com

