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EDITORIAL

BOJ O VSTUPNÍ
SUROVINY!

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
v dubnovém vydání jsme psali o boji plastikářského,
sklářského a papírenského průmyslu s nedostatkem
surovin. Nejsou v tom bohužel samy. Doslova v kritické
situaci se ocitají také firmy působící v oblasti nákupu,
prodeje a oprav europalet, které bojují o přežití. Důvodů
je více. Například kritická situace na trhu kulatiny a řeziva. Těch je nedostatek – a dřevěné europalety bez
nich nevyrobíte. Pandemie ochromila některé distribuční
řetězce. Na trhu je proto nedostatek například i hřebíků,
ale také pracovní síly.

táži na stránkách 64 až 68. Problematice nedostatku
vstupních surovin se věnujeme také na straně 38.
Kultovní nealko drink Coca-Cola z české produkce pijeme
již 50 let. Oblíbený nápoj s červenou etiketou s elegantním bílým nápisem Coca-Cola se vyrábí v pražských Kyjích.
A právě tam jsme zavítali a zaměřili se na procesy plnění
a balení. V současné době zde běží hned několik plnicích linek. Nejnovější je plně automatizovaná linka na PET
lahve patřící mezi pět nejmodernějších zařízení v Evropě.

Důsledkem je doslova boj o každou paletu. Přesto by
jejich dodavatelé a uživatelé neměli slevovat z kvality
palet a měli by spolupracovat pouze s licencovanými výrobci. Za jedním z nich, do pobočky společnosti Wotan
Forest v Horce u Staré Paky, se s námi vydejte v repor-

Neméně zajímavou exkurzí je návštěva výrobce exkluzivních i logistických etiket na Karlštejně. Zavítali jsme
také do Národního očkovacího centra v Praze a nechyběli na veletrhu drupa. V avízech na zajímavé články
bych mohla pokračovat, avšak vy si je najdete.
Příjemné čtení.
Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald

Sledujte naše inspirace i na sociálních sítích
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Coca-Cola oslavuje 50 let výroby v Česku
a na Slovensku
Od momentu, kdy z výrobní linky přímo v Československu vyšla první lahev kultovního nápoje Coca-Cola, uplynulo už 50 let. Tehdy byla dostupná pouze jediná varianta – klasický nápoj v ikonické skleněné lahvi o objemu
250 ml. Oblíbený nápoj s červenou etiketou s elegantním bílým nápisem Coca-Cola se na území Československa poprvé objevil spolu se spojeneckým vojskem
americké armády v roce 1945. Později symbolizoval moderní a svobodný způsob života, jaký si lidé v socialistickém Československu přáli. V roce 1968 proto začala
komunikace se zástupci
značky The Coca-Cola
Company v Římě.
Do výrobního závodu
v pražských Kyjích se
s námi můžete vydat na
stránkách 69 až 73.

Czech On-line Expo
Packaging Summit
Praha
7.–8. září
SpeedCHAIN
Praha
14.–16. září
Packaging Waste
and Sustainability Forum
Brusel
16. září
Towards New Materiality:
Kompozitní materiály
Online
21.–23. září
Retail Summit
Praha
27.–29. září
LUXEPACK Monaco
Monako
28.–30. září
FACHPACK
Norimberk
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Více na: www.packagingherald.cz
THIMM investoval do moderního zvlňovacího stroje
V rámci rozsáhlého investičního balíčku pokračuje výrobce obalů a displejů THIMM v rozvoji svého českého výrobního závodu ve Všetatech. Aktuálně se jedná
o instalaci nového, moderního zvlňovacího stroje, který
byl uveden do provozu na začátku roku. Nový, 134 m
dlouhý zvlňovací stroj MF-A má pracovní šířku 2,80 m
a dosahuje rychlosti 400 m za minutu. Kromě toho dokáže efektivněji zpracovávat digitálně předtištěné role,
papíry s nižšími gramážemi a může
vyrábět i F-vlnu.
Více na: www.packagingherald.cz
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OBALY 2021:
čekají nás
roky změn
Již sedmý ročník konference pro klienty autorizované obalové společnosti EKO-KOM se konal
27. dubna 2021 online. Klíčovými tématy posledních měsíců, tedy i konference OBALY 2021, byly
nové právní předpisy v oblasti obalů a odpadů a s nimi související novinky pro klienty AOS EKO-KOM.
Moderátorkou byla již tradičně Hana Hradecká.

N

a nové právní předpisy vyplývající ze zákona
o odpadech se ve své prezentaci zaměřil ředitel
odboru odpadů MŽP Jan Maršák. Promítají se do
nich směrnice oběhového hospodářství (CEP) a směrnice o jednorázových plastech (SUP). Cílem je zajistit vyšší
recyklaci obalových odpadů, odklon od skládkování komunálních odpadů nebo omezení jednorázových plastů.

Co vše bylo schváleno
a co se připravuje – více na:

Zmíněna byla opět tzv. ekomodulace. Za ní se skrývá
ekonomický nástroj, jehož cílem je snížit negativní dopady nejen obalů na životní prostředí. V tomto případě zvýšením příspěvků výrobcům za sdružené plnění
povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů
uvedených na trh, především u obtížně recyklovatelných
obalů. Cílem je, aby obtížně recyklovatelné obaly byly
zatíženy vyšším příspěvkem než environmentálně šetrnější. Zvýšení sazeb připravené AOS by mělo platit pro
účastníky systému od července letošního roku.
Ke změnám dochází také v oblasti jednorázových
plastů
Na trh nesmějí být dodávány například plastové vatové
tyčinky, plastové příbory atp. Plastové lahve na nápoje
do objemu 3 l musí mít víčko přichycené k nádobě. Nádoby na potraviny, sáčky a obaly musí obsahovat osvětová opatření ve formě informace pro spotřebitele.
8
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V roce 2021 byl zaveden poplatek za nerecyklované
plastové odpady, který bude odváděn do rozpočtu Evropské unie. Česká republika by měla zaplatit 83 milionů eur. Není vyloučeno, že poplatek bude v budoucnu
převeden na výrobce obalů! To by jim podle generálního
ředitele AOS EKO-KOM Zbyňka Kozla zvýšilo náklady
až o 200 %!
Nově by tak měly být recyklovány všechny obaly v technicky maximální možné míře. Přitom ty obaly, které nebude možné recyklovat, mají být zatíženy takovou platbou,
aby je výrobci přestali používat. „EPR, tedy i my, se tak
stalo nástrojem pro plnění politického cíle cirkularity. Je
nejen nástrojem přenesení nákladů z obcí na výrobce,
ale i nástrojem změny buď recyklačních technologií,
nebo obalových technologií tak, aby každý obal byl
prakticky recyklovatelný, a to i tehdy, když je recyklace dražší než použití primárního materiálu,“ upozornil
Zbyněk Kozel.
V budoucnu lze dále očekávat, že pro významnou část
obalů, možná pro všechny, bude požadován povinný
obsah recyklátu při jejich výrobě. Dále připomněl změnu definice recyklace vyplývající z CEP. Nově se za ni
pokládá až výstup z třídicí linky a vstup do finální výroby.
Znamená to, že se musíme připravit na nemalé investice
do třídiček a technologií recyklace.
Na očekávané změny v systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů se zaměřil Petr Balner, odborník
na analýzy a rozvoj systému EKO-KOM. Mimo jiné zmí-

NEWS

nil rozšíření cílů recyklace kovů a navýšení celkové recyklace. „Ačkoliv bylo v roce 2020 instalováno pouze
11 730 kontejnerů určených pro samostatný sběr kovů,
ve skutečnosti bylo možno odložit kovy až do 73 tisíc
kontejnerů. Velké množství obcí totiž umožnilo sběr
kovů ve směsi s plastem, případně ve směsi s plastem
a nápojovým kartonem dohromady.“ Zaznělo, že míra
dotřídění pro materiálovou recyklaci pro komodity kov,
papír a sklo se dlouhodobě pohybuje nad 96 %. To představuje více než tři čtvrtiny celkového množství tříděných odpadů ze systému obcí. „Problémová komodita
z hlediska účinnosti dotřídění je plast (obaly, neobaly).
Důvodů je více: například velká heterogenita tříděného
odpadu nebo pokles poptávky po vytříděných plastech
v ČR i EU. Svou roli sehrála také pandemie a omezení
průmyslu.

podle typu obalů (měkké, flexibilní, pevné duté a pevné
duté nad 3 l). Nebo také podle barevnosti. I on se zaměřil na ekomodulaci, konkrétně na její obecné principy
v systému EKO-KOM. Zaznělo, že základ poplatků bude
vždy kalkulován podle nákladů základní komodity: papír,
plasty, hliník, železné kovy a dřevo, se započtením vyrovnání nákladů celkové recyklace. Přístup LCA (life cycle assessment) bude aplikován pouze tam, kde obalový
materiál má prokazatelně negativní dopad na životní
prostředí a současně existuje jeho vhodnější alternativa
pro danou aplikaci. V popsaném případě bude ekomodulace odpovídat nákladovému rozdílu vznikajícímu při
použití alternativního balení. Poplatky byly oznámeny na
konci května 2021.

Novinky pro klienty společnosti EKO-KOM představil
jeho provozní ředitel Petr Šikýř. Ty spočívají v nových,
přísnějších výkazech (požadavek SUP) například z hlediska podrobnějších rozdělení podle druhů materiálů,
14:16
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Obalový tisk a postpress
v době covidu
Obor obalového tisku výrazně zasáhla pandemie nemoci covid-19, která se v některých oblastech
projevila ve snížení poptávky, ale zároveň výrazně zvýšila tlak na automatizaci příjmu tiskových
zakázek prostřednictvím internetu (web to print).
Miroslav Dočkal

Z

ákladní tiskovou technologií v obalovém průmyslu zůstává kotoučový flexotisk, následovaný
především archovým ofsetem. Podle výzkumné
organizace Smithers vzroste celosvětový finanční objem
ﬂexotisku ze 167,7 mld. USD v roce 2020 na 181 mld.
USD do roku 2025 při meziročním růstu 1,6 %. Stále více
se ale prosazují digitální tiskové stroje – s důrazem na
inkjet a v elektrografii pak na tekuté tonery – a hybridní řešení, zejména různé kombinace úzkoformátového
flexotisku s digitálními jednotkami a rovněž stroje, které bychom mohli nazvat „ofsetovými těly s digitálním
srdcem“. Digitální varianty mají před sebou ale ještě
dlouhou cestu, pokud jde o výkonná, a přitom cenově
konkurenceschopná inline zařízení zejména v postpressu. I v obalovém archovém tisku se projevuje rostoucí
automatizace strojů a postupný přechod k větším formátům, zejména z B2 do B1, zatímco digitální tiskové stroje
pronikají do formátu B2.

Zvyšují se nároky na kvalitu tisku a zušlechtění. Podle
Keypoint Intelligence Info Trends bylo loni až 25 miliard
10 www.packagingherald.cz

archů na světě vytištěno metalickými, bílou a dalšími
speciálními barvami. Týká se to i obalů, zejména lepenkových skládaček.
Tiskové macronky
Společnost Macron Systems nabízí na českém trhu úzkorotační etiketový stroj druhé generace Domino N730
od výrobce Domino. Zařízení používá nové hlavy Brother
i inkousty. Nativní rozlišení činí 1 200 dpi, rychlost je až
70 m/min. včetně bílé. Za zmínku stojí použité řešení
i-Tech SetAlign – automatizované nastavování denzity
a seřizování hlav – i rozšiřitelnost stroje o flexostanice,
zejména pro nanášení primeru (k úpravě špatně potiskovatelných povrchů) a lakování.
Pro tisk v malých či středně velkých sériích na vlnitou
lepenku či mikrovlnu nabízí Macron Systems velkoformátový inkjetový stroj HighJet 2500B od výrobce Hanway. Je vyvinut speciálně s ohledem na potisk vlnících
se recyklovaných materiálů bez homogenního povrchu.
I díky své robustnosti zajišťuje precizní a stabilní vedení

PR PREZENTACE

4 tipy, jak lze
balit ekonomicky
i ekologicky nejen
v e-shopech
Klíčovým faktorem v logistice a oblasti e-commerce, pro niž je typický rychlý pohyb zboží, je efektivita. E-commerce se navíc
rapidně rozvíjí a roste i během pandemie. Většina českých e-shopů loni zaznamenala značný nárůst tržeb, kterému se musely
přizpůsobit. Cesta vede přes zlepšení logistiky a skladování zboží. Internetové obchody musí zohlednit i narůstající nároky
na životní prostředí. Přinášíme čtyři tipy, díky nimž zefektivní balení každý e-shop.

Balte s rozmyslem
Balení je nedílnou součástí e-commerce, slouží k ochraně a jistému dodání produktů zákazníkovi. Efektivní balení navíc přispívá
ke snížení nákladů na skladování a dopravu zboží.

„Studie ukázaly, že mnoho balíků obsahuje až 40 % prázdného
prostoru. Kvůli nesprávné velikosti krabic je dodavatel nucen
využít více výplňového materiálu, aby se zboží během přepravy
neznehodnotilo. Obaly na míru ušetří náklady za přebytek použité výplně, šetří místo ve skladu, životní prostředí a snižují cenu
poštovného,“ říká Gabriela Fabianová, country manažerka pro
CZ a SK společnosti Rajapack.
U různě velkého zboží vsaďte na krabice s nastavitelnou výškou
přizpůsobitelnou objemu zboží. Při volbě obalu berte v potaz
rozměr zboží, jeho materiál, křehkost, hmotnost, skladovací
a přepravní podmínky. Rovněž volte obaly umožňující zpětné
zaslání v případě reklamace či výměny zboží. Např. krabice
s dvojitým lepicím proužkem a perforační nití nebo pevné plastové obálky s dvojitým samolepicím pruhem.

knihy v kvalitních a vzhledných obalech,“ popisuje zkušenosti
dětského knihkupectví Zlatá velryba Yvona Pařízková a dodává:
„Od RAJA nakupujeme papírové tašky, bublinkové obálky, přířezy a krabice, do nichž knihy balíme a posíláme zákazníkům.
Doposud jsme neměli jedinou reklamaci na dodané zboží kvůli
porušení obalu.“
Zvyšte efektivitu skladu díky novým technologiím
E-shopy se často zavazují ke krátké dodací lhůtě, proto se více prosazují procesy automatizace, ať už systému evidence zboží nebo
balicích procesů, které umožní zboží rychle připravit k odeslání.

„Firmám se vyplácejí investice do obalových strojů, které umožňují výrobu obalů na míru. Kompaktní stroje na výrobu výplně
zase usnadňují proces balení bez plýtvání použitým materiálem,“
říká Gabriela Fabianová. Proces skladování usnadňují i termotransferové tiskárny na snadnou výrobu štítků a etiket.

Zaujměte obalem
Kromě praktické funkce mají obaly úlohu reprezentativní a kupující si utvářejí první dojmy. Cílem každého e-shopu by mělo
být oslovení zákazníka samotným obalem. Volbou by měl být
kvalitní obal, díky němuž společnost zajistí spokojenost zákazníků a odliší se od konkurence.

Myslete ekonomicky i ekologicky
Je vůbec nutné používat tolik materiálu na obaly? Ekologie je
důležitou hodnotou pro firmy i pro koncové zákazníky. Ukažte
obalem, že jste šetrní k přírodě. „Na základě našich zkušeností
jsme zavedli tzv. systém pěti zásad, který omezuje dopad na životní prostředí. Shrnujeme jej slovy redukce, opakované použití,
recyklace, obnova a nahrazení,“ osvětluje Gabriela Fabianová.
Tyto zásady pomáhají optimalizovat spotřebu obalových materiálů a snižují dopad e-commerce na životní prostředí.

„E-shop jsme otevřeli v květnu 2020. Navázali jsme spolupráci
se společností RAJA, abychom našim zákazníkům doručovali

www.rajapack.cz
info@rajapack.cz
11

HLAVNÍ TÉMA

archu od nakladače přes potisk inkjetovou hlavou až po
finální vyložení potištěného archu.

Manroland po osmi letech inovoval –
více na:

KLOC nabízí Prati i Nilpetry
Při zpracování produkce z kotoučových tiskových strojů,
tedy v obalovém průmyslu zejména flexibilních materiálů, jsou často využívány převíjecí automaty, například
od společnosti Prati. Zřejmě nejzajímavější novinkou na
českém trhu mezi nimi je Prati Digi Compact, „entry level“
zařízení pro zpracování produkce z digitálních tiskových
strojů. Je dodáván v šířích dráhy materiálu 370, 400
a 450 mm. Protože jde o modulární konstrukci, každý
stroj je možné postavit na míru požadované konfigurace zákazníka nebo jej v budoucnosti (po instalaci)
doplnit něčím z dostupného opčního vybavení. Stejně
jako ostatní stroje Prati i Digi Compact využívá k pohonu dráhy materiálu, opčního příslušenství a navíjecích
hřídelí moderní servomotory typu brushless nebo fast
servo. Standardní zařízení je tvořeno odvinem s pneumatickou odvíjecí hřídelí 76 mm o maximální kapacitě
650 mm, následuje vyrovnávání dráhy materiálu BST,
podélný prořez s žiletkovými noži a návin na jednu
vyměnitelnou hřídel o maximální kapacitě 550 mm.
Do současného portfolia opčního příslušenství patří
především čištění dráhy materiálu, koronovací jednotka, plně rotační UV flexotisková
jednotka, výseková jednotka určená pro
zpracování samolepicích materiálů jak
v plně rotačním, tak semirotačním módu,
návin odpadní mřížky či jednotka s automatickým nastavením kruhových nožů
podélného prořezu dráhy materiálu. Stroj
se vyznačuje snadnou obsluhou a rychlým
nastavením při změně zakázky.
Na českém trhu nabízí stroje Prati společnost KLOC, známá také jako distributor flexotiskových rotaček s úzkou dráhou značky Nilpeter.
Jejími novinkami jsou tiskové stroje FA-4, navazující
na řadu FA-line, a také linka FB-3, navazující na stroje
FB-3300. Kromě flexotiskových a sítotiskových jednotek jsou tiskové linky Nilpeter pro inline dokončování
a zušlechtění doplněny o moduly pro horkou či studenou ražbu a laminaci.
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Bobst: etiketový inkjet se špičkovými TCO
Společnost Bobst, známá především flexotiskovými
a výsekovými stroji, modernizovala svůj inkjetový stroj
Mouvent LB701-UV pro etiketový tisk. Nyní tiskne rychlostí do 70 m/min. v rozlišení 1 200 dpi. Podle Bobstu
má zařízení nejlepší TCO (celkové náklady na vlastnictví,
tedy součet investičních a provozních nákladů) ve své
kategorii.

Na displeje pro pivovar Landskron využil THIMM digitální tisk
K obalům výrobků neodmyslitelně patří i displeje,
v nichž jsou produkty prezentovány, prodávány a s nimiž jsou v ideálním případě vizuálně graficky sladěny.
Dnes již mohou být rychle, individualizovaně a přitom
s vysokou tiskovou kvalitou vytištěny digitálním tiskem,
jak ukazují i nové displeje z THIMM pack’n’display pro
pivovar Landskron. Pivovar nabízí kromě klasického
piva také nápoje s ovocnou příchutí a nové displeje jsou
určeny právě pro ně. Produkty pivovaru jsou v displejích
atraktivně prezentované a pro spotřebitele dobře viditelné. Potisk displejů je sladěn s tiskem na plechovkách,
což v místě prodeje zvyšuje rozpoznatelnost značky.

DESIGN

Obaly v zajetí
udržitelnosti
Design obalů pro kosmetiku vyjadřuje nejen krásu, eleganci a prémiovost podtrhující estetickou
stránku produktu. Do popředí se již delší dobu dere všudypřítomná udržitelnost. Naopak se zdá, že
soumrak čeká „virgin plastics“. Obaly pro doplňky stravy nás zaujmou různými tvary a barvami.
Adriana Weberová

O

zkušenosti z oblasti kosmetických obalů se
s námi podělil designér Marek Mikovec, který čerpá z 20leté spolupráce s divizí BEAUTY
společnosti Procter & Gamble. „Vidím radikálnější proměnu v delším horizontu. Počátkem milénia byl design
orientován především na estetickou stránku produktu.
Krása obalu, elegance a prémiové materiály byly hlavní složkou designu,“ vysvětluje. Současně se ale podle
něho v Evropě a USA stále častěji otevírala otázka udržitelnosti a design obalů pro kosmetiku se začal ubírat
jiným směrem. Kvalita designu se přestala posuzovat
pouze podle jeho vizuální stránky a začalo se přihlížet
primárně k procesu, jakým obal a produkt vznikají. „Původ materiálu a proces výroby obalu se tak stal stejně
důležitým jako výrobek samotný. Pro globální značky šlo
o radikální změnu.“
Trendy je doplňování,
patrný je odklon od „virgin plastics“ –
více na:

Nekompromisní přístup
k obalům má značka
ECCE VITA. „Pro mě a naši
značku přírodní kosmetiky ECCE VITA je produkt
v plastovém kelímku nepřijatelný. Orientujeme
Pro značku přírodní kosmetiky
se na nejkvalitnější, čistě
ECCE VITA je produkt
přírodní, často ,cosmos‘
v plastovém kelímku nepřijatelný.
ingredience. Tomu logicky
odpovídá také obal, proto u krému nebo sér je jasnou
volbou kvalitní sklo,“ zdůrazňuje za značku Iveta Skuherská a posteskla si nad situací kolem uzávěrů: „S nimi
míváme problém. Často najdete sklárnu, která vám dodá
opravdu krásný kelímek, ale najít k němu také krásný
14 www.packagingherald.cz

a funkční uzávěr je docela výzva. Z mého pohledu je
v této oblasti veliká rezerva. Najít pěkný uzávěr je překvapivě složitější než najít stylovou lahvičku.“
K udržitelnosti se vrátíme s Eliškou Fialovou, junior brand
manažerkou MARK DISTRI, distribuční společnosti kosmetických značek. „V poslední době se výrobci snaží plastové části nahradit jinými recyklovatelnými materiály, a to
nejen s ohledem na přírodu, ale také spotřebitele.“ Kromě
toho vnímá rostoucí trend přírodní kosmetiky, která však
není stoprocentně balena v recyklovatelných materiálech.
Hned několik novinek z oblasti
kosmetických obalů představila
společnost GALAPACK. Jde například o novou řadu skleněných
75ml flakonků Natural Deo Spray
s narážecím hrdlem FEA15 a nasazovací krytkou. V nabídce jsou
dva typy půdorysu.
Flakonky Natural Deo Spray
s narážecím hrdlem FEA15 a nasazovací krytkou.

Prezentována byla dále nová řada Colonna a Kyra light.
O ekologickém obalovém řešení typu re-fill jsme již psali na portále www.packagingherald.cz. Za zmínku stojí
také nové série hliníkových lahví od německého výrobce
Linhardt. K dispozici je několik verzí. Série Tiny-B s průměrem 20 mm, objemem 10–43 ml a s možností výběru z několika uzávěrů. Série Midi-B s průměrem 35 mm,
objemem 50–120 ml a závitem 24/410. V nabídce je
rozprašovač nebo uzávěr. Poslední je tuba
s korunkou s průměrem 27,7 mm a délkou
56–150 mm. Systém
uzavření je certifikován
Série Tiny-B a Midi-B od GALAPACKU
jako dětská pojistka.

DESIGN

Udržitelnost se v kosmetickém průmyslu promítá také
do skupinových nebo přepravních obalů. Podobnou
zkušenost má například společnost Antalis PACKAGING.
„Nadnárodní výrobce vlasové kosmetiky v souladu se
svými cíli udržitelnosti chtěl snížit podíl plastových obalů z jejich dodavatelského řetězce a používat produkty
certifikované FSC všude, kde je to možné,“ uvádí marketingová manažerka společnosti Ivana Fuksová.
Zástupci společnosti Antalis PACKAGING navrhli výrobci
kosmetiky používat do přepravních lepenkových boxů
jednovrstvou papírovou výplň. Tu připravuje konvertor
pro mačkaný kraftový papír. „Jedná se o flexibilní a stolní
řešení – Fillpak TT od dodavatele Ranpak. Nožním pedálem se ovládá dávkování správného množství papíru
k vyplnění mezer v krabici se zbožím. Konvertor je jednoduchý, flexibilní a přenosný a lze jej umístit přímo na pracovní balicí stanoviště,“ popisuje zařízení Ivana Fuksová.

A to není zdaleka vše, výsledkem je…

Obalový design kosmetiky v našem magazínu tradičně
spojujeme s obaly ve farmacii, přesněji s kategorií potravinových doplňků (VMS – vitaminy, minerály, suplementy).
V uvedeném segmentu už dávno nevládnou pouze bílé
kulaté dózy. V regálech nás zaujmou také jejich tříhranné
a čtyřhranné varianty nebo dózy hrající různými barvami.
„Tříhranná varianta je svým tvarem vhodná pro revmatiky
nebo slabé ruce,“ doporučuje Zuzana Martanová, area sales manager
společnosti Nolato Cerbo.
Oblíbená jsou v kategorii
VMS také rodinná balení.
I zde se prosazují bio neboli green dózy například
na bázi cukrové třtiny.
Dózy mohou hrát různými barvami.

K dózám patří uzávěry – více na:
PI

Společně s našimi partnery jsme tu stále pro vás.

Již 29 let vám přinášíme ideální řešení v oblasti tisku
a následného zpracování etiket a obalů.

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

NILPETER

NIKKA

STANFORD

PRATI

NEWFOIL

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

Dánský výrobce tiskových strojů patřící mezi ab‑
solutní světovou špičku v oblasti kotoučových
tiskových strojů nabízející ofsetové, flexotiskové,
sítotiskové, hlubotiskové a digitální stroje.
Italský výrobce převíjecích, prořezávacích, in‑
spekčních a vysekávacích automatů určených
pro zpracování produkce z tiskových strojů v ne‑
kompromisní kvalitě.

Německý výrobce videoinspekčních zařízení
pro 100% kontrolu kvality produkce na rotač‑
ních tiskových strojích či na rotačních převíje‑
cích zařízeních.
Anglický výrobce rotačních strojů pro následné
zušlechtění vytištěné produkce pomocí horké
ražby či aplikace hologramů nebo pomocí plas‑
tické ražby.

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

MATHO

KLOC CZ s. r. o., Na Hroudách 3/234, 288 02 Nymburk

www.kloc.cz | michal@kloc.cz | +420 602 299 354
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Nová etiketa
ve stylu noblesy a kvality
Vinařství LAHOFER patří k největším pěstitelům vinné révy v České republice. Obhospodařuje
přes 430 hektarů vinic, a to výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti. Poslední novinkou jsou
vinné etikety na zcela novou řadu vín WAVE. Design viněty, jak název napovídá, je inspirován
architektonickou vlnou nové budovy vinařství. Nejen o obalech jsme si povídali s marketingovým
ředitelem vinařství Danielem Smolou.
Adriana Weberová

Jaká je historie a současnost vinařství?
Naše vinařství odvodilo své jméno od rodáka z Dobšic,
uměleckého řezbáře Jana Lahofera. Ten na přelomu
18. a 19. století vytvořil pro řád premonstrátů z Louckého kláštera velkolepou vyřezávanou knihovnu, která je
dnes klenotem Památníku národního písemnictví v premonstrátském Strahovském klášteře v Praze. Samotná
společnost vznikla v roce 2003 pod původním názvem
První znojemská vinařská. Zlomovým rokem pro nás byl
rok 2006, kdy byl zprovozněn nový výrobní areál v Dobšicích. V roce 2017 společnost zahájila výstavbu nového reprezentativního sídla firmy ve vinici U Hájku, která
byla dokončena po dvou letech. Výrobní část zahrnuje
lisovnu, sklep s kapacitou kolem tři čtvrtě milionu litrů
v tancích, skladovací prostory a moderní lahvovací linku.
V kancelářské části našli zázemí administrativní pracov16 www.packagingherald.cz

níci vinařství. Kanceláře přitom v otevřeném prostoru
přímo navazují na naši návštěvnickou část, tzv. LAHOtéku. Ta slouží jako kombinace prodejny vín, degustační
místnosti, vinotéky a místa pro posezení s přáteli nad
skleničkou vína. Pro návštěvníky je asi nejzajímavější
částí pochozí střecha, která slouží jako vyhlídková terasa
do širokého okolí, v létě pak i jako hlediště při kulturních
akcích.
Skupina LAHOFER zahrnuje kromě Vinařství LAHOFER
ještě další společnosti, a to Vinice LAHOFER, Hotel LAHOFER, Vinařství HANZEL a Vinotrh.cz, který provozuje
mimo jiné i populární Enotéku v areálu znojemského
pivovaru. Celá skupina firem zaměstnávala v roce 2020
asi 120 pracovníků a prodala okolo 800 tisíc lahví vlastních vín. Její roční obrat činil zhruba 90 milionů korun.

INTERVIEW

Jaké druhy vín vyrábíte?
Jde o vína všech hlavních středoevropských odrůd výhradně z hroznů z vlastních vinic (s výjimkou speciální
řady francouzských vín a italského Prosecca). Část produkce hroznů navíc prodáváme ostatním výrobcům vína.

O kolik produktových řad se jedná
a čím se vyznačují? Odpověď na:

A co je charakteristické pro exkluzivní řadu WAVE?
WAVE je od roku 2020 novou výrobkovou řadou inspirovanou „vlnou“. Architektonickou vlnou nové budovy vinařství,
ale především novou vlnou technologických možností. Přestěhováním do nových prostor se možnosti výroby podstatně rozšířily. Novinka prezentuje vína vyrobená ve Vinařství
LAHOFER do té doby nevyzkoušenými metodami. Prvním
vínem nové řady je Tramín červený, ročník 2019, který samostatně vyrobili Lenka Havelková a Ondřej Kubic (YOUTH).
Mladí technologové Vinařství LAHOFER, Lenka a Ondřej,
stvořili „rebelské“ víno s bohatou chutí podtrženou krémovými až smetanovými podtóny a mladistvě pestrou etiketou.

Architektonická vlna nové budovy vinařství byla inspirací
i pro design etiket řady WAVE.

Špičkovým vínem řady WAVE je edice ART – polosuchá
Pálava ročníku 2018 nazrávala 12 měsíců v sudu z akátového dřeva pocházejícího ze Znojemska. Jedinečné
víno zaujme už samotnou robustností atypické lahve.
Tóny sušené hrušky a akátového medu dominují šťavnaté a plné chuti doplněné o delikátní kořenitou nasládlost
kardamomu a lahodnost kandovaného pomeranče. Vína
limitované edice Pálava ART řady WAVE bylo vyrobeno
pouhých 900 kusů.
PI

Váš partner na trhu obalů
od roku 1992
Obaly
pro všestranné použití
od evropských výrobců

Kosmetika
Farmacie
Potravinářství

Nová řada ekologického řešení balení kosmetického produktu:
re-fill obaly řady Colonna a Kyra light
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Pro naše vinařství atypickou robustní
lahev HEAVY doplňuje mimořádná,
ale decentní etiketa na exkluzivním
černém papíru se stříbrnou metalickou horkou ražbou loga firmy a parciálním lakem vyvedeným názvem
řady WAVE. Adjustáž se zcela vymyká
ostatním našim produktům právě proto, aby jasně dala najevo výjimečnost
tohoto konkrétního vína, ale i samotné
edice ART spojené právě s novou budovou vinařství.
Je něco dalšího, co byste na nové
vinětě vyzdvihl?
Etiketa je oproti našim zvyklostem výrazně obdélníkového formátu situovaného navíc na výšku. Vzhledem k atypičnosti lahve a etikety jsme museli
tuto šarži vína lepit ručně, díky omezenému počtu lahví (jen asi 900 ks) to
ale naštěstí nebylo výrazně náročné.
Zvolený materiál je Structural black paper, který je kompletně černý, tedy i ze zadní strany, a v průhledu skrze
lahev tak nepůsobí případná bílá barva zadní strany
etikety rušivě. Na etiketě je použita již zmíněná horká
ražba na logo Vinařství LAHOFER a parciální lak vytvářející v tečkách (bobulích hroznů) nápis WAVE se
stylizovanou vlnou inspirovanou tvarem nové budovy
vinařství.

Kdo stojí za designem vašich etiket?
Autorem grafiky našich etiket, stejně jako prakticky kompletního vizuálu Vinařství LAHOFER, je již od založení
firmy Michal Stránský. Koncept a ideové nápady při jeho
tvorbě jsou velmi obsáhlé, založené na detailní znalosti
nejen samotného vinařství a procesu výroby vína, ale
i na vkusu a vnímání designu majiteli firmy a top managementem.

Dodavatelem etiket je společnost S&K LABEL.
Proč právě ona?
S touto společností jsme začali spolupracovat teprve
vloni, a to na základě našeho interního výběrového
řízení. Přesvědčili nás kvalitou své produkce a bezpochyby i cenou. Dnes pro nás dodávají prakticky veškeré
etikety.

Všechny etikety, kromě již zmíněné edice ART řady
WAVE, jsou pro naše vinařství vyráběny z vinylu, na kterém oceňujeme především tvarovou a barevnou stálost
i v průběhu delšího času a za zhoršených podmínek,
především vlhkosti, jakým mohou být uskladněné lahve
vystaveny.
„Výrobu etiket zastřešila společnost S&K LABEL. Tisk byl

Nyní se vrátíme k designu. Mezi kolika návrhy edice
ART jste vybírali?
Přesně si to nepamatuji, ale bylo to zhruba někde mezi
deseti až dvaceti návrhy.

realizován na špičkovém digitálním tiskovém stroji HP
Indigo. Zušlechťovací procesy horká ražba a 3D lak
byly realizovány na strojích ABG, které splňují nejvyšší
nároky na výslednou kvalitu zpracování za nízkých
vstupních nákladů i pro takto malé, jedinečné série.

Proč jste se rozhodli pro finální vzhled?
Nejlépe naplňoval naše očekávání ohledně výjimečnosti
daného vína, jeho noblesy, kvality, ale i propojení s naší
novou budovou. Tu v etiketě zpodobňuje lehká vlnovka
v textu WAVE, vyvedeném parciálním lakem.
18 www.packagingherald.cz

Unikátnost finálního vzhledu byla také podpořena předprodukčními nátisky. Etikety jsou vyrobeny na materiálu,
který splňuje přísnou ekologickou certifikaci. Tímto
způsobem napomáháme chránit ohrožené a devastované světové lesy.“

INTERVIEW

Jaké používáte uzávěry?
V posledních letech jde především o šroubovací uzávěry
od dodavatelské firmy Vinařský ráj (MONOS Technology). Důvodem přechodu většiny produkce od korkových
uzávěrů ke šroubovacím je jejich praktičnost, schopnost
uchovat víno dané chuti a vůně beze změn a tím pádem
prakticky neexistence reklamací z důvodu vad korku.
Kvalitní korek necháváme jen u vín řady WAVE s delším
potenciálem zrání v lahvi a archivace a u červených vín
řady Standard.

Pro řadu Base je charakteristická jednodušší etiketa
s výraznou stříbrnou metalickou horkou ražbou a lahev typu Bordo.

Proč jste vlastně zvolili lahev HEAVY a v čem se kromě robustnosti liší od ostatních?
Nejlépe naplňovala naše očekávání ohledně výjimečnosti daného vína, jeho noblesy a kvality.
Nejde jen o samotnou velikost lahve, ale i její hmotnost.
Ta se blíží téměř jednomu kilogramu. Pokud ji drží zákazník v ruce, je to opravdu „těžká váha“. A jako bonbonek
se dá říct i to, že i když lahev rozlijete svým hostům,
podle její hmotnosti skoro nepoznáte, že je už prázdná.
Od koho odebíráte lahve?
Naším tradičním dodavatelem je firma BS Vinařské potřeby, a to především již zmíněných lahví typu Pistole
(řada Standard a VOC) a typu Bordo (řada Base). I všechny ostatní lahve, včetně nové HEAVY, dodala stejná společnost. S firmou BS Vinařské potřeby spolupracujeme
bezproblémově již dlouhé roky, za které jsme vytvořili
pevné partnerství.

Prozradíte nám dodavatele vašich plnicích a dalších
zařízení?
Linku s kapacitou 3 000 lahví za hodinu tvoří plnička, sušička a etiketovačka od firmy GAI. Její součástí je depaletizátor na prázdné lahve, robot na ukládání hotových
výrobků do lepenkových obalů a následně další robot
na ukládání celých krabic na palety od firmy Mas Pack
Packaging. Vzhledem k ukládání lahví do krabic „naležato“ využíváme kapacitu kolem 1 800 lahví za hodinu.
Dodavatelem linky je společnost HM Hodonín.
Jaká je vaše roční produkce?
Kolem 800 000 lahví.
Ovlivnila ji pandemie?
Za loňský rok jsme zaznamenali mírný pokles prodeje
našich vín.
Kdo jsou vaši hlavní odběratelé?
Máme široké spektrum odběratelů od firemní klientely
přes nápojové velkoobchody a maloobchody, vinotéky
a vinárny, e-shopy až po privátní klientelu. Zákazníci
nás naopak nenajdou v super- a hypermarketech. Menší část naší produkce exportujeme do blízkého i vzdálenějšího zahraničí – na Slovensko, do Polska, Finska
a Číny.

Jste držiteli několika ocenění.
Kterých a proč si nejvíce vážíte?
Odpověď na:

Kapacita linky je 3 000 lahví/hod.,
kvůli ukládání lahví do krabic „naležato“ je aktuálně kolem 1 800 lahví/hod.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Po dlouhotrvajícím uzavření všech našich provozů opět
zpátky „nakopnout“ vloni hezky rozjetou letní sezonu
spojenou s koncertním festivalem projektu Hudba na
vinicích. A samozřejmě zase se po několikaměsíční odmlce začít potkávat s našimi zákazníky a společně si
pochutnat na skleničce kvalitního vína ze Znojemska!
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Etiketa Targa Florio v duchu
romantiky a motorismu
Kofola nedávno představila novou prémiovou limonádu s cizokrajným názvem Targa Florio.
Pojmenování po legendárním automobilovém závodě odkazuje na její italský, konkrétně sicilský
původ. Vyrobena je z kvalitních sicilských citrusů ve třech variantách – s příchutí pomeranče, citronu
a krvavého pomeranče. O jejím designu jsme hovořili s brand managerkou značky Janou Klimkovou.
O novince jsme také psali na portálu www.packagingherald.cz.
Adriana Weberová

Co vás vedlo k myšlence citrusové limonády?
První nápad na vytvoření citrusové limonády vznikl
v roce 2017, kdy jsme dali oddělení vývoje zadání
s ohledem na kvalitu a vyšší obsah ovocné složky. Velkým posunem bylo, když jsme se dostali ke kvalitním
sicilským surovinám. Tehdy jsme věděli, že tuto přidanou
hodnotu produktu promítneme i do designu obalu.
Kdo je autorem designu etiket a z kolika návrhů jste
vybírali?
Řadu prémiových limonád s vyšším obsahem ovocné
šťávy zdobí originální etiketa. Pro fotografování závod20 www.packagingherald.cz

níka na etiketu byla použita 160 let stará fotografická
technika, při které se obraz vyvolává na plechové desky. Ale k vašemu dotazu. Autorem designu je agentura WMC GREY, která při jejich tvorbě spolupracovala
s designérkou Kateřinou Bažantovou, která žije a tvoří
v Paříži. Na stole jsme měli více než 50 návrhů a mnohé
nám zamotaly hlavu. V některých se odrážela výrazněji
romantická Sicílie, v dalších bylo příliš mnoho motorismu. Potřebovali jsme skloubit dohromady několik protikladů: typickou sicilskou zdobnost, ale být jednoduchý,
vycházet ze staré doby, ale být nadčasový – a zároveň
etiketa měla nést emoci hrdinství, energie a při tom ne-
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zapomenout na naše skvělé citrusy. Myslíme, že se to
Katce podařilo.
Proč jste zvolili pro obrázek závodníka starou fotografickou techniku?
Chtěli jsme se co nejvíce přiblížit vizáži skutečných
účastníků závodu Targa Florio v počátcích jeho vzniku.
Kromě šikovných maskérů jsme vsadili i na historickou
fotografickou techniku, která ve třicátých letech minulého století měla být využívána. Jako výsledek jsme dostali šest unikátních fotografií na plechových deskách,
z nichž jsme si museli vybrat.
Z jakého materiálu je etiketa
vyrobena?
Z obyčejného nelakovaného
papíru. Pro dosažení autenticity staré Sicílie jsme chtěli zvolit
jednoduchý materiál a surový
papír nám se zlatou ražbou vytvořil krásný kontrast.
Kdo je jejich výrobcem a jaké
technologie použil?
Etikety pro nás tiskne společnost OTK Group v Kolíně
standardním ofsetovým tiskem
a využili jsme již zmíněnou zlatou ražbu.
Pro limonády používáte skleněné lahve a plechovky. Jaký
mají objem?
Naše unikátní skleněné lahve pro HoReCa segment mají
objem 250 ml a plechovky, určené do retailu a impulsu,
jsou o objemu 330 ml.

Kdo je dodavatelem plechovek a z jakého jsou materiálu?
Plechovky jsou z čistého hliníku od společnosti Ardagh
Metal Beverage Trading Poland.
Jaká používáte skupinová balení limonád?
Do gastronomického segmentu dodáváme lahve ve
standardních přepravkách po 24 ks. Plechovky distribuujeme v lepenkovém trayi pro 24 ks, ve kterém jsou
čtyři sixpacky v potištěné fólii od společnosti GRANITOL
z Moravského Berouna. Dodavatelem traye je Smurfit
Kappa Olomouc.
Plánujete podporu prodeje
v maloobchodě formou
např. displeje či paletového
vystavení?
S externími agenturami připravujeme kompletní portfolio standardních POS i kreativní sety.
V retailu využíváme od dubna
čtvrtpaletové stojany a plánujeme shop-in-shop a paletové vystavení.
Museli jste s novou limonádou
investovat do nové plničky?
Používáme původní technologii
přetlakového hladinového plniče s dlouhou trubkou, linku jsme
upravovali pouze na nový formát
skleněné lahve.
Osvěžující limonáda Targa Florio je slazená pouze
třtinovým cukrem a obsahuje vysoký podíl energií nabité
ovocné šťávy. Ta je vyrobená ze sicilských citrusů, které
jsou považovány za nejkvalitnější na světě. K dispozici je

Jedná se o lahev ze standardní nabídky sklárny,
nebo jste si nechali vyvinout vlastní?
Lahev jsme vybírali z velkého množství katalogů skláren po celé Evropě. Inspirovali jsme se designem lahve
z dílny španělské společnosti Estal (zastoupenou v ČR
společností INOGLAS), jejíž idea vychází z vintage –
farmaceutické oblasti. Společně s kolegy v Estalu jsme
ji upravovali, aby splňovala parametry vratného obalu a specifické požadavky na sycený nápoj plněný na
našich výrobních linkách. Lahev je specifická dvojitým
dnem a nenajdete ji nikde jinde na světě. Její hmotnost
je 350 g. (Pozn.: O španělském výrobci jsme psali již
v dubnovém vydání magazínu Packaging Herald.)

v plechovce nebo unikátní skleněné lahvi s dvojitým dnem.
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GDSN: vše o produktu na
jednom místě
V dubnovém vydání jsme vám slíbili ukázky sdílení kmenových dat produktů výhradně elektronickou
cestou – prostřednictvím globální datové synchronizace GDSN. Po Albertu Česká republika, kterému
jsme se věnovali v dubnovém vydání, jsme vyzpovídali Andreu Schlossarek, director corporate
master data management společnosti Makro/METRO. Druhým zástupcem je Jiří Tříško, business unit
manager společnosti Markant Česko. Na GDSN jsme se také zaměřili na stránkách 34–35.
Mikuláš Černý, Andrea Opatrná

Na kterých trzích Makro/METRO využívá GDSN?
Andrea Schlossarek: Metro Cash & Carry je mezinárodním lídrem v samoobslužném velkoobchodě ve 24
zemích. V centrále v Německu jsme dlouhodobým uživatelem GDSN od prvního dne a také velmi aktivním
členem retailové komunity GS1, což považuji za podmínku úspěchu. GDSN kompetenci máme ještě v Belgii,
Nizozemsku, Francii, Rakousku a Maďarsku, ale zatím
ne v rozsahu a na úrovni Německa. Nicméně GDSN jako
způsob výměny dat je naší vizí ve všech zemích. Z korporátní úrovně pracujeme intenzivně s GS1 Global na
projektech, jako je Verify by GS1 a Global Data Model,
které by nám měly pomoci standardizovat terminologii
a kontext atributů napříč všemi trhy. Hlavními důvody,
proč nejsme v expanzi GDSN rychlejší, jsou rozdíly v IT
infrastruktuře v jednotlivých zemích a různorodé po22 www.packagingherald.cz

žadavky a terminologie na
jednotlivých trzích.
Můžete přiblížit benefity
zavedení GDSN?
GDSN umožňuje vlastníku
značky aktualizovat informace o produktu na jednom místě a tato informace
Andrea Schlossarek
je automaticky k dispozici
director corporate master data
všem propojeným partnerům.
management – Makro/METRO
Popsaný princip zaručuje nejvyšší pravděpodobnost, že budeme mít od dodavatelů
vždy nejnovější data. Bohužel na většině trhů je výměna
dat stále velmi bilaterální, což ji činí neefektivní a nákladnou. Hlavním klíčem k úspěchu je uvědomit si, že
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základní set dat o produktu je závazný a nekomerční.
Pokud jsou zmíněné principy akceptovány, potřebujeme
jen systém, ve kterém si můžeme sdílet data mezi propojenými výrobci a prodejci plynule a za použití stejné
terminologie a významu. GDSN má schopnost přispívat
i k automatizaci celého životního cyklu produktů.
Který z přínosů považujete za nejvýznamnější?
Hlavním benefitem je správný obsah. Naše vztahy se
zákazníky jsou pro nás klíčové – oni od nás očekávají
výjimečné produkty, vysokou úroveň kvality a mnoho
dalších aspektů. Všechno z toho je založené na správných informacích o produktech a službách, které jim poskytujeme. Jinak řečeno, kmenová data jsou nad zlato,
ale jen pokud jsou správná a aktuální.
Mottem GDSN je: Jeden produkt, jedna zkušenost, každý prodejní kanál, získání důvěryhodných dat přímo od
zdroje. Ve společnosti METRO věříme, že vlastník značky zná své produkty nejlépe, a chceme informace přímo
od něj. Žijeme v době, kdy omnichannelový prodej je
běžnou realitou, navíc změny v hospodářství způsobené koronavirem dále tlačí na dostupnost zboží on-line
a možnost dovážek v oblasti potravin. Síť GDSN propojuje přes 60 000 obchodních partnerů prostřednictvím
43 databází po celém světě. Je to zatím nejefektivnější
způsob výměny všech možných dat o produktech, včetně digitálních aktiv, na základě mezinárodních standardů.
Rozhovor bych ráda zakončila výzvou všem partnerům,
aby kontaktovali GS1 a připojili se k projektům, jako je
globální datový model. Slibujeme si od něj mj. i zjednodušení výměny dat, standardizaci v rámci Evropy a zvýšení kvality. To by mělo přispět i k dalšímu rozvoji a větší
rozšířenosti používání GDSN.
Kde vidíte příležitosti ve zlepšení výměny produktových dat?
Jiří Tříško: Výměně produktových dat by prospěla standardizace a konsolidace do jedné formy, která bude pro
všechny zúčastněné strany účinná. Do nedávné doby
byly standardem zalistovací karty, což z mého pohledu
není efektivní zejména pro stranu dodavatelskou. Efektivní forma je taková, kdy se produktová data bez zvýšeného úsilí dostanou až k jejich koncovému uživateli (zákazník, nákup, logistika apod.). Aktuálně není problém
daný standard na našem trhu najít (GDSN), problém spočívá v malém zapojení účastníků takové výměny dat. Trh
není konsolidován na jedno řešení. Je však nutné říci, že
se blýská na lepší časy a napojení předběžně avizuje

hned několik velkých řetězců (a to v horizontu několika
málo měsíců). I společnost Markant je připravena všem
svým partnerům s přenosem produktových dat pomoci
a zefektivnit tak interní procesy.

„Hlavním benefitem
je správný obsah.“
Dalším aspektem je samozřejmě kvalita dat. I zde je velký
prostor na zlepšení. Myslím, že zvýšení jejich kvality se
částečně dostaví automaticky s přechodem na jednotnou
formu (více prostoru na vyplnění dat, přechod na automatizaci, popř. vyšší tlak ze strany odběratelů – jedna chyba
se projeví u všech). Další nároky na kvalitu dat se budou
objevovat v souvislosti s potřebami on-line prodejů.
Můžete stručně
popsat, jakým způsobem váš systém
pro dm drogerii
markt stahuje data
z GDSN?
Společnost dm drogerie markt nám dala
svolení disponovat
vlastní schránkou
v rámci GDSN, což
nám umožňuje veškeré produkty publikované pro dm
stáhnout do našeho
systému. Konkrétně
Jiří Tříško
jsou data exportována
business unit manager – Markant Česko
ve formě XML souborů (GDSN standard) a prostřednictvím AS2 doručována
k nám. V našem systému jsme pak schopni provádět
kontrolu kvality dat nad rámec GDSN standardu a zároveň umožňujeme doplnění některých dodatečných informací užitečných právě pro dm (např. slučování produktů
v kolekce variant, což umožňuje lepší zákaznický zážitek
na e-shopu dm).
Přístup k datům z GDSN zajišťujete mj. slovenské pobočce dm drogerie markt. Na kterých dalších trzích
tuto službu nabízíte?
Společnost Markant působí aktuálně ve všech zemích,
kde jsou naši významní partneři (Kaufland, dm, Globus
apod.). Pokrýváme tedy velkou část Evropy. Co se týče
služby napojení na GDSN, jsme připraveni ji nabídnout
ve všech zemích, kde působíme.
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Kaufland má logistiku plně
pod kontrolou
Obchodní řetězec Kaufland provozuje v České republice
135 prodejen, dvě logistická centra a vlastní masozávod.
Ve své nabídce má 25 000 položek. O tom, jak hladce zvládnout
skladování, distribuci a zásobování prodejen, jsme si povídali
s Jurajem Bendíkem, vedoucím logistiky Kaufland ČR. Prozradil
nám například informace o aktuálně budovaném skladu
s automatizovaným zaskladňováním palet. V obalech sází na
standardizaci.

Juraj Bendík, vedoucí logistiky Kaufland ČR

Adriana Weberová

Řídíte si logistiku sami, nebo využíváte logistického
operátora?
Z důvodu spolehlivé dostupnosti zboží pro naše zákazníky a garance kvality jsme vždy chtěli mít celý proces
příjmu zboží pod kontrolou (od samotného příjmu přes
skladování po následné vyskladnění do našich prodejen). Společnost Kaufland ve všech zemích, kde působí,
zajišťuje logistickou službu vnitrofiremně a neustále investuje do trvalého vývoje logistických procesů. Kromě
toho v oblasti logistiky – supply chain managementu
– intenzivně spolupracujeme s naší centrálou, ale také
s kolegy v zemích, kde působíme. Tak se dostaví synergické efekty, které snižují náklady a vylepšují logistickou
službu souběžně. Při přepravě se spoléháme na naše
dlouholeté smluvní dopravce, kteří zajištují na trhu stejně
kvalitní službu přepravy zboží, jakou jsme si sami nastavili při jeho skladování.
24 www.packagingherald.cz

Jakými nástroji řídíte logistické procesy?
Všechny logistické procesy jsou aktuálně řízeny díky
softwaru SAP. V současné době se podle nás bezesporu
opíráme o nejkomplexnější software na trhu. Zajímavostí
je fakt, že jsme schopni si software vyvíjet již částečně
sami, a nejsme tak odkázáni přímo na poskytovatele.
To nám umožňuje všechny naše nápady a zlepšení realizovat rychleji, než tomu může být u konkurence. Při
každodenní práci využíváme moderních čtecích zařízení. Pro výdej zboží využíváme technologii pick-by-voice,
naši zaměstnanci tak mají volné ruce a mohou optimálně
manipulovat se zbožím. Veškeré potřebné informace jim
systém sděluje hlasem do sluchátek.

Všechny logistické procesy jsou
aktuálně řízeny díky softwaru SAP.
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Kolika distribučními centry disponujete?
V současné době se nacházejí na území České republiky dvě distribuční centra, a to v Modleticích u Prahy
a Olomouci. Podařilo se nám vybudovat z geografického
pohledu nejen ideální logistickou síť, která je schopna
denně spolehlivě zásobovat celé území naší republiky,
ale dokonce jsme vytvořili téměř 90% sortimentní zastupitelnost mezi oběma distribučními centry. V případě
výpadku jsme schopni upravit naše procesy a okamžitě
dodávat krátkodobě zboží z Prahy do prodejen na Moravě i naopak. V logistických centrech aktuálně pracuje
přes 900 zaměstnanců.

Zmiňujete investice. Můžete být konkrétní?
Rozšiřujeme skladové kapacity a modernizujeme zařízení. Aktuálně probíhá nová přístavba distribučního centra
v Olomouci, kde se přistavuje sklad pro automatizované zaskladňování palet tzv. HRL (Hochregal) s kapacitou
23 500 paletových míst a halou s integrovaným automatizovaným vyskladňovacím systémem, tzv. AKL pro
distribuci pomaluobrátkového sortimentu s kapacitou
přibližně 10 000 palet. Nová výstavba nám pomůže nejen zvýšit absolutní skladovou kapacitu, ale především
zajistí větší efektivitu vyskladnění a výrazné zlepšení
ergonomie pro zaměstnance. Kromě toho investujeme
i v našem druhém distribučním centru, v Modleticích,
kde je již v provozu centrální vrátnice včetně nového
parkoviště nákladních vozidel. V druhém kroku, který
jsme také zahájili, stavíme nový moderní sklad ovoce
a zeleniny.

Kaufland ve všech zemích,
kde působí, zajišťuje
logistickou službu vnitrofiremně.
V Olomouci se staví další automatizovaný sklad.

Jaká jsou podle vás specifika logistiky potravin
a nápojů?
Nejdůležitější aspekt u logistiky potravin je mít jasně
nastavená pravidla pro dodržování teplotního řetězce
u čerstvých, chlazených nebo mražených potravin s jasně definovanou strukturou kontroly těchto procesů. Ty
musí dodržovat všichni partneři dodavatelského řetězce.
Také je nutné investovat do potřebného zařízení a pochopitelně do vzdělávání a růstu vlastního personálu.
Co je nejsložitější splnit?
Prakticky neexistuje nic nesplnitelného, pouze je potřeba vždy najít nejefektivnější způsob zajištění potřebných
požadavků z hlediska používaných technologií, případně najít fungující proces, který vám pomůže požadavek
nejen splnit, ale především řídit a vyhodnotit. Je důležité
věnovat se neustálým inovacím a investovat prostředky
do vývoje, personálu, technologií a také včas reagovat
na nové výzvy, příležitosti a trendy. Nejsložitější je bezesporu skladování a distribuce sortimentu s řízenou
teplotou, tzn. čerstvé potraviny, maso, uzeniny, mléčné
výrobky, hluboce mražené potraviny, ovoce a zelenina.
Tomu odpovídají i naše nároky na kvalitu nastavených
procesů a kontrolní mechanismy s tím spojené. Na konci
našeho úsilí musí být spokojený zákazník, k čemuž směřuje naše plné nasazení.

Prozradíte nám vybavení vašich skladů?
Pro vysokoobrátkové zboží, například nápoje, využíváme automatizovaný zakladač od společnosti Viastore,
který paletu při jejím příjmu automaticky zaskladní do
regálu a při jejím výdeji sám vyskladní. Uvedené typy
skladu máme momentálně nasazené pro suché zboží
v Modleticích a pro hluboce mražené zboží v Olomouci.
Třetí v pořadí pro suché zboží v Olomouci je aktuálně
ve výstavbě. Ve výstavbě je i již zmíněný AKL, kde komisní činnost ve velké míře nahrazuje automat. Ostatní
objednávky zboží, které zasíláme do obchodních domů
v nižším množství, vyskladňují naši komisní pracovníci
zmíněným systémem pick-by-voice, samozřejmě s pomocí odpovídající manipulační techniky. I zde se zabýváme inovacemi a využíváme manipulační techniku
s automatickým přízdvihem od společnosti Linde Material Handling. Zaměstnanci umožňuje zdravější pracovní
pozici a ergonomii při práci. Dalším podobným strojem,
který ulehčuje práci, je zařízení na půlení palet. Jeho
úkolem je rozdělit paletu od dodavatele na dvě poloviny a v ideálním případě i takto vyskladnit do našich
obchodních domů.
K logistice patří obaly. Došlo u nich za poslední léta
ke změnám?
Nejzásadnější změnou byl přechod na nový typ standardizovaných skládacích přepravek pro sortiment ovoce
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a zeleniny, který v důsledku umožňuje lepší ergonomii
vyskladnění. Snižuje se zpětný svoz obalů, což má pozitivní dopad na životní prostředí. Standardizace obalů
obecně podporuje naše další myšlenky na poli automatizace. V posledních letech zaznamenáváme nárůst
podílu dodávek zboží na CEEP a LPR paletách, což má
pozitivní účinek na efektivní využitelnost paletových
nosičů z pohledu obrátky. I tímto způsobem dochází
k minimalizaci vzniku dřevěného odpadu a šetření naší
přírody. Navíc máme již v Německu a na Slovensku nasazený projekt tzv. nosiče KKP, který může v blízké budoucnosti významně nahradit potřebu palet pro komisi
zboží. Jeho přiblížení vám zprostředkuji příště, až bude
nasazen i u nás.

Nové distribuční centrum v Olomouci zajistí větší efektivitu vyskladnění.

„V zásadě používáme vratné obaly,
jednocestné jsou dnes využívány
minimálně.“

V Kauflandu sázejí na automatizované sklady.

K jakým účelům používáte jednocestné a vratné
druhy obalů?
V zásadě používáme vratné obaly, jednocestné jsou
dnes využívány minimálně, a to v případě sezonních
dodávek zboží sortimentu ovoce a zeleniny, jako např.
banány nebo melouny. Podobné obaly využívají především dodavatelé ovoce a zeleniny mimo EU. I tyto
obaly svážíme z našich obchodních domů, poté je likvidujeme centrálně nebo hledáme kupce pro jejich
další využití a tím se snažíme minimalizovat neblahé
vlivy na životní prostředí.
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Poslední otázka. Jak se připravujete na sezonní
výkyvy?
V zásadě je potřeba být připraven na každou konkrétní
sezonu, ať už letní či tzv. hot days, jako jsou Vánoce
nebo Velikonoce. Je důležité zajistit dostatek skladovacích kapacit, personálu a dopravních kapacit pro včasnou distribuci zboží do naší sítě prodejen. Vzhledem
k tomu, že celý logistický proces do našich obchodních
domů máme plně pod naší kontrolou, jsme přímo zodpovědní za optimální dosah zásob podle sortimentu. Ani
málo, ani mnoho – to je to, co ve finále dělá zásadní
rozdíl být nebo nebýt při sezonních výkyvech úspěšní
při poskytování našich logistických služeb. V průběhu
let jsme náš systém vylepšili s cílem, abychom zaslali
nejen správné zboží do správného obchodního domu,
ale i ve správné kvalitě a požadovaném množství v danou dobu.

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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Pandemie
inovativní obaly
nezastavila
Papírenský průmysl u nás vloni i přes všechna úskalí spojená s pandemií koronaviru vykázal mírný
vzestup, o přibližně 1 %. U obalových a balicích papírů o zhruba 2 %. Výroba vlnité lepenky v České
republice zaznamenala v loňském roce nárůst objemu o 7 %. Důvodem byla především silně rostoucí
poptávka po obalech v e-commerce. Navzdory problémům se surovinami se výroba zajímavých
obalových řešení z vlnité lepenky určitě nezastavila.
Adriana Weberová

Rostoucí poptávka po vlnité lepence
je globální

P

roblémy se surovinami pro výrobu vlnité lepenky
přetrvávaly i počátkem roku 2021. Zklidnění situace nastane podle SVVL zřejmě až v souvislosti se stabilizací poptávky po vlnité lepence a obalech
z ní. „Obalový průmysl během pandemické situace samozřejmě zažil jistou turbulenci, ale díky jeho zařazení
do strategické kategorie v České republice nemusela
být výroba zastavena a teď vzhledem rozvolnění situace cítíme větší zájem o obaly ze strany zákazníků,“ říká
k situaci Olga Kozminykh, customer support specialist
z DS Smith Packaging CR.

Z dlouhodobějšího hlediska roste poptávka po udržitelných materiálech, mezi které se vlnitá lepenka
směle řadí. Dalším trendem, který vidíme, je dramatický růst požadavků na kvalitu a bezpečnost produktů.
„Významným trendem je také tlak na snižování cen.
A to bez ohledu na navyšování například cen základních materiálů,“ podotýká Jana Dohnalová, marketing
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and PR specialist ze společnosti Cardbox Packaging.
Zároveň připomíná, že kvůli pandemii ustoupila udržitelnost do pozadí; do popředí se dostala hlavně
ochranná funkce obalu. „Myšlenky na udržitelnost se
ovšem vrátily ruku v ruce s počátkem vlny očkování,
a to v ještě větší síle než předtím.“ Další výraznou změnou je podle ní růst cen základních surovin: „Všechna
odvětví (nejen) obalového průmyslu se nyní potýkají
s vyšší cenou materiálů, je tudíž pravděpodobné, že
to v důsledku ovlivní i konečné spotřebitele.“ Tlak na
cenu vnímají také ve společnosti Smurfit Kappa. „Obaláři, kteří umějí navrhnout obal z úspornějších lepenek
nebo s použitím menšího množství materiálu, mají teď
napilno, protože to přesně zákazníci žádají,“ konstatuje Jan Kaprhál, innovation & marketing manager CZ/
SK, a připomíná: „Kromě toho letos sledujeme postupný návrat k ,normálu‘. Papírny ale nestíhají pokrývat
poptávku.“
Přes nelehkou situaci se surovinami se výroba zajímavých obalových řešení určitě nezastavila. Ale přesvědčte se sami. Prvním specialistou na podobné obaly je
společnost THIMM pack’n’display. „Pandemie koronaviru jednoznačně ovlivnila nárůst obalů v e-commerce.

MATERIÁLY

Situace, která nás všechny nutila objednávat potraviny
i drogistické a jiné spotřební zboží přes internet, potvrdila, že obaly z vlnité lepenky jsou velmi rychle k dispozici a že vlnitá lepenka je materiál, který dokáže velmi
pružně reagovat i na takto výjimečné situace,“ říká na
úvod regional sales manager společnosti Petr Kaczor.
Jako příklad uvádí přepravku pro e-shop Agrola, který
dodává zákazníkům své zboží i další kvalitní produkty
od lokálních výrobců v praktické přepravce. Zákazníci
si ji díky její praktičnosti a poutavému vzhledu velmi rádi ponechají a využijí ji i dále.
Poutavý a nevšední vzhled přepravky
zajistil digitální laserový výsek. Ten zcela
nahradil potisk, což nejen optimalizuje čas
a náklady na přípravu zakázky, ale šetří se
i zdroje, protože odpadá výroba tiskových
štočků. „Laser do vlnité lepenky řeže velmi
přesně a precizně a dokáže vyseknout i velmi
jemné motivy, které by analogovou metodou
nebylo vůbec možné vyrobit. Nepotřebuje k realizaci výsekové matrice a zákazník může kdykoli
své obaly měnit.“

Obal pro kosmetiku bodoval
v soutěži POPAI D-A-CH Award

Poslední ukázka je z produkce společnosti Smurfit Kappa. Požadavkem zákazníka byl vratný obal s výklopným
a znovu uzavíratelným čelem. Paletový box je používán
pro hromadnou přepravu zásilek a slouží jako doplněk
ke kovovým klecím při sezonních výkyvech. „Zákazník využíval plastové krabice, použité staré lepenkové
krabice různých rozměrů nebo zásilky volně ložené na
paletě jen fólioval. To obnášelo velkou spotřebu plastu
a pomalý proces balení,“ vysvětluje Jan Kaprhál a dodává: „Standardizovanou konstrukci
paletboxu jsme proto vylepšili
o možnost opakovaného uzavření. Chytré zámečky zabrání
samovolnému otevření okna při
plnění.“ Vratný obal je po
použití převážen zpět
rozložený a přinesl
95% úsporu transportních nákladů. Šetří ale
i náklady na skladování
a o 66 % eliminuje
množství používané
fólie.
Zasilatelská krabice
pro vlasovou kosmetiku
Salwa Petersen
od THIMM pack’n’display

Matadorem mezi výrobci je také společnost RAJA. Ta
má ve svém portfoliu například zásilkové krabice s automatickým dnem, lepicím proužkem, klopové krabice
standard i na míru. Výrobce bojuje proti nevyužitému
prostoru v obalech. Řešením jsou obaly vyrobené na
míru nebo krabice s nastavitelnou výškou. Obě varianty
snižují náklady za přebytek použité výplně, šetří místo
ve skladu, životní prostředí a snižují cenu poštovného.
Mezi zákazníky patří například Mefo Sport Centrum.
„Společnost RAJA jsme vybrali z důvodu kompletnosti
nabídky na naši poptávku již před mnoha lety. Hlavními
benefity jsou vyhovující dodací termíny, příznivá cena
a dobrá komunikace,“ hodnotí spolupráci CEO firmy
Jana Wolfschlägerová.
S obaly pro e-commerce má zkušenosti také již zmíněná
společnost DS Smith Packaging CR. „Pokud mluvíme
o trendech u velkých e-commerce hráčů, pozorujeme,
že obaly začínají vynikat svou individualitou. Projevuje
se branding jednotlivých e-shopů, najednou má krabice
image a skrývá v sobě nějaké poselství,“ podotýká Olga
Kozminykh.

Univerzální obal
pro e-commerce od Smurfit Kappa

Jedna konstrukce, dva různé výsledky
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Smart packaging
zrychluje inovace
Tentokrát se nezaměříme ani tolik na trendy v oblasti inteligentního balení (ačkoli se trochu zmíníme
i o nich) jako na konkrétní zajímavé inovace, kterých je v poslední době stále více.
Miroslav Dočkal

Antimikrobiální vaničky z plastového odpadu
v oceánech
Recyklace plastového odpadu z moří a pláží je aktuální
již několik let. Nizozemská biotechnologická společnost
Parx Materials uzavřela nyní partnerství s norskou společností ZincIn, specializující se na hygienická řešení,
kvůli vývoji antibakteriální vaničky pro potraviny vyrobené z recyklovaného plastového odpadu z rybářského
průmyslu. Kombinace antimikrobiálního aditiva Parx Saniconcentrate a samočisticí technologie ZincIn vede ke
snížení množství bakterií o více než 99,9 % podle norem
ISO 22196 a JIS Z2801, množství viru SARS-CoV-2 pak
o 99 %.
K výrobě vaničky se používá norský granulát NOPREC
(zkratka z Norwegian Plastic Recycling), získaný recyklací plastového odpadu rybářského průmyslu. Jak již dříve uvedla německá pobočka organizace Greenpeace,
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rybaření je v současné době odpovědné za nejméně
desetinu veškerého odpadu v oceánech, tedy zhruba
za 640 000 tun odpadu ročně.

Recyklace plastového odpadu z moří a pláží je aktuální již několik let.
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Sanikoncentrát byl speciálně vyvinut, aby byl vhodný
pro potravinářské aplikace. Parx Materials uvedl, že na
rozdíl od tradičních antibakteriálních přísad, z nichž velká část používá k ničení bakterií ionty těžkých kovů, dosahuje přísada své účinnosti bez biocidů, loužení nebo
jiných škodlivých vedlejších účinků.
Stora Enso nabídla papírové RFID štítky s tištěnými
anténami
Řešení ECO Meal UHF RFID společnosti Stora Enso pro
potravinářský a nápojový průmysl s anténou tištěnou
přímo na papírový substrát lze aplikovat do obalů potravin určených k ohřevu v mikrovlnné troubě. A to bez
rizika vzplanutí nebo tvorby elektrického oblouku. Divize
Stora Enso Intelligent Packaging tím doplnila své portfolio RFID pro potraviny a nápoje, známé jako ECO RFID
Food & Beverage Collection. Nové řešení ECO Meal je
tak součástí rodiny ECO produktů pro potraviny: ECO
Hanger, ECO Stripe a ECO Cap, které umožňují RFID
identifikaci potravin a nápojů prodávaných v samoobsluhách a tradičních supermarketech.
Tradiční RFID štítky jsou dodávány s RFID anténou leptanou na hliník nebo měď, integrovaným obvodem a vrstvou PET, díky které lze čip a anténu připevnit k papírovému substrátu štítku. PET vrstva poskytuje štítku vysokou
pevnost a pružnost, ale není v této podobě recyklovatelná, má špatnou absorpci vody, zvyšuje teplotu půdy
a může v ní vydržet až tisíc let. Leptání chemickými látkami také způsobuje výrobní odpad a vede k emisím CO2.
ECO tagy jsou navrženy jako recyklovatelné. Dosud se
tištěné štítky UHF RFID technologie používaly zejména
pro sledování oděvů a kosmetiky, ale během několika
posledních let po nich vzrostla poptávka i v jiných odvětvích včetně potravinářství.
Design ECO Meal používá konstrukci pro minimalizaci
dopadu mikrovlnné energie bez přidání materiálových
vrstev. Použitý čip UCODE od společnosti NXP Semiconductors měří 97 × 13 mm, má roční trvanlivost a byl
testován v laboratoři TÜV Rheinland. ECO Cap, rovněž
představený letos, je 30mm recyklovatelný RFID štítek,
který se vejde na uzávěr lahve. Slouží k identifikaci plastových lahví obsahujících vodu nebo jiné nápoje. Dodáván je s integrovaným čipem UCODE 8.
Balení jahod sledována kombinací QR a RFID
V poslední době rovněž sledujeme stále více řešení
využívajících kombinace technologií. Belgický velkoob-

chodní dražitel čerstvého ovoce a zeleniny Coöperatie
Hoogstraten ve spolupráci s dodavatelem technologie
RFID Aucxis například zajistil vysledovatelnost svých jahod v celém dodavatelském řetězci pomocí kombinace
QR kódů na lepenkových trayích a vaničkách a pasivních UHF RFID štítků na paletách. Řešení bylo uvedeno
na trh loni v létě uprostřed pandemie nemoci covid-19
spolu s přechodem z plastových vaniček na lepenkové.
Jahody, které velkoobchod prodává maloobchodníkům
z celé Evropy, pocházejí od 223 belgických a nizozemských pěstitelů. Každý rok zpracovává 56 milionů vaniček a sedm milionů lepenkových trayů. Každá paleta
obsahuje 1 200 trayů a 30 000 vaniček (tzv. punnetů).

Vysledovatelnost jahod je možná
pomocí kombinace QR kódů a pasivních UHF RFID štítků.

Společnost si vybrala hybridní systém využívající QR
kódy k identifikaci každé vaničky i jejího propojení
s konkrétním pěstitelem a RFID štítky ke sledování palety, na které jsou stohovány a přepravovány lepenkové
traye s vaničkami. Pro dosažení lepší vysledovatelnosti
spolupracovala se svým dodavatelem lepenky a strojů,
společností Smurfit Kappa, která vytvořila systém umožňující automatizovaný tisk QR kódu na každou vaničku.
Štítek na paletě je přečten čtečkami Impinj namontovanými na vysokozdvižných vozících. QR kódy jsou
skenovány pomocí kamer v tzv. tunelech viditelnosti,
které poskytuje společnost VistaLink. Software (middleware) společnosti Aucxis Hertz zachycuje všechna
data a identifikační číslo každého RFID štítku, poté data
spravuje a propojuje ID palety s ID vaničky.

První tištěné dobíjecí baterie – více na:
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Mattoni a Košík uzavřely
cirkulární smyčku
Zástupci společností Mattoni 1873 a Košík.cz hovořili na on-line tiskovém briefingu konaném
28. dubna o zkušenostech z pilotního projektu zálohovaných PET lahví. Ten firmy spustily před rokem.
Samotná příprava však začala již v červnu 2019. Pokus se zálohováním zaujal více než polovinu
zákazníků internetového obchodu.
Adriana Weberová

P

ilotní projekt prvních zálohovaných PET lahví
Mattoni odstartoval v lednu 2020. Záměrem bylo
ukázat zájem zákazníků o zálohování a prakticky
vyzkoušet recyklaci „z lahve do lahve“. Použité PET lahve vyrobené z 80 % z recyklátu zákazníci vrátili proti záloze zpět kurýrovi. Do projektu se dobrovolně zapojila více
než polovina zákazníků Košík.cz, která při nákupu dala
přednost zálohované minerálce před nezálohovanou.

Cirkulární PET lahev – zhlédněte video
Dva různé pohledy na recyklaci
Pokud PET lahve vyrobené ze zahraničního recyklátu
zrecyklujeme do vláken, jak se nyní většinou u nás
podle účastníků projektu děje, recyklace proběhne,
ale pouze v rámci lineární ekonomiky, nikoli cirkulární.
V popsaném případě je údajně materiál tzv. downcyk-

Vybrané lahve byly zrecyklovány a výsledný recyklát
v potravinářské kvalitě byl použit při výrobě nových
preforem. Výsledkem ukončeného pokusu je cirkulární
PET lahev Mattoni s 80% obsahem recyklátu, která má
za sebou druhou recyklaci „z lahve do lahve“. „Cílem
projektu bylo demonstrovat možnost plného uzavření
cirkulární materiálové smyčky, což se podařilo,“ zhodnotil projekt Alessandro Pasquale, generální ředitel
Mattoni 1873.
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lován, tedy recyklován do materiálu nižší kvality, který
již nemůže být recyklován dále. „Osobně takovouto
úvahu neuznávám. Největší množství vyrobeného PET
se aplikuje ve vláknech. Proč by nemělo být množství,
získané z PET lahví, recyklované na vlákna, považováno
za cirkulární, když se takto využívá recyklát a snižují se
emise CO2 na výrobu nového PET pro vlákna? Copak
jsou vlákna nerecyklovatelná?“ oponuje František Vörös
ze Sdružení EPS ČR.

EKOLOGIE

PET lahev získala certifikát
GCC Closed Loop Product
Cirkulární PET lahev byla posvěcená certifikátem GCC
Closed Loop Product od nezávislé certifikační společnosti GreenCircle Certified. Ta potvrdila, že celý proces
skutečně proběhl a naplnil principy cirkulární ekonomiky
a udržitelnosti. „Oceňujeme Mattoni za progresivní přístup, který přinesl úplně nový standard nakládání s nápojovými obaly. V cirkulárním přístupu tkví budoucnost.
Umožní nám snížit produkci odpadu a využít hodnotné
zdroje,“ okomentoval udělení certifikace Tad Radzinski,
spoluzakladatel společnosti GreenCircle Certified.

systém uzavření cirkulární smyčky může bez problémů
fungovat. Ani zákazníci neměli problém prázdné lahve
před vrácením doma skladovat, pokud měli garanci
jejich návratu do oběhu. Podle informací na Košík.cz
musejí být vracené lahve nezmačkané, nesešlápnuté,
s původní etiketou a uzavřeným víčkem.

První certifikovaná cirkulární PET lahev na českém
a pravděpodobně i evropském trhu je podle Alessandra Pasquala důležitým krokem ve snaze o udržitelnost:
„Dokazuje, že recyklace ,z lahve do lahve‘ funguje a podobný cirkulární systém je srovnatelný s opakovaně
plnitelnými lahvemi. Přál bych si, aby tato skutečnost
byla rozpoznána všemi výrobci nápojů, kteří v Česku používají PET lahve a plechovky. Abychom tento výsledek
mohli replikovat na celý trh, potřebujeme ale použité nápojové obaly sbírat mnohem efektivněji prostřednictvím
zálohového systému.“ Na briefingu dále připomněl důležitost úzké spolupráce všech hráčů na nápojovém trhu.
Proces recyklace vzhledem k malému objemu materiálu
proběhl na testovací recyklační lince německé firmy
KRONES.

„V Košíku dlouhodobě věříme, že aby byly naše inovace
funkční, musí být trvale udržitelné a ekologické. Projekt
s Mattoni do této kategorie rozhodně spadá. Podařilo se
nám dosáhnout důležitého milníku – ověřit, že cirkulární
PET lahev rozhodně může být jednou z cest k udržitelným obalům,“ dodává Tomáš Jeřábek, generální ředitel
Košík.cz.

Návrh na povinné zálohování PET lahví loni zamítli
poslanci. Ministerstvo životního prostředí samotné
povinné zálohování nenavrhuje a rozhodnutí ponechává
na samotných výrobcích nápojů, kteří podle zákona tuto
možnost sběru mají. Odlišná situace je na Slovensku,
které se naopak k podobným krokům chystá.
Za zmínku ale stojí, že zavedení povinných zálohových

Skutečnost, že zálohované cirkulární PET lahve překonaly v prodejích běžné nezálohované, a fakt, že i přes
komplikace způsobené koronavirem je lidé dokázali vracet do oběhu, to podle něho jasně dokazuje. „Zákazníci,
kteří zálohovanou lahev Mattoni kurýrovi Košík.cz vrátili
při dalším nákupu, tak přispěli k prvnímu uzavření cirkulární smyčky českého PET materiálu. A za to jim patří
velký dík,“ doplňuje Tomáš Jeřábek.

systémů mělo v Evropě pozitivní vliv na nárůst vytříděných obalů jen v zemích, kde nebyla dostatečně
rozvinutá sběrná síť pro občany. Typickým příkladem
je Skandinávie, kde jsou docházkové vzdálenosti ke
sběrným kontejnerům velmi značné. Naopak v zemích
s rozvinutou sítí kontejnerů, například v Německu, po
zavedení záloh dočasně poklesla výtěžnost vytříděných
obalů, a dokonce klesla motivace obyvatel třídit další
druhy odpadů. Pro doplnění: Česká republika disponuje

V pilotním projektu se podle realizátorů také ukázalo,
že logistika spojená se zálohováním nemusí být pro internetového prodejce významnou překážkou a že celý

funkčním systémem sběru plastů a patří k evropským
premiantům v třídění. V současné době je zde více než
500 tisíc nádob na třídění.
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HIERARCHIE BALENÍ
V GDSN
Pojďme se podívat, jak je správné pochopení hierarchie balení důležité pro kvalitu a úplnost dat
v GDSN – globální datové synchronizaci. GDSN – řešení pro sdílení produktových kmenových dat
s dodavatelem – se věnujeme i v rozhovorech s uživateli na stranách 22 a 23.
Alice Palkosková

V

e standardech GS1 rozlišujeme tři úrovně balení: spotřebitelské, obchodní a logistické jednotky. Typickým příkladem je produkt (kus) zabalený
v lepenkové krabici, která je umístěna na paletě. Zatímco
v běžné zalistovací kartě bývají informace o celé hierarchii balení pohromadě, v GDSN pro každou úroveň
vytváříme samostatný záznam – samostatnou položku.
Tyto položky se nakonec propojí, čímž se vytvoří hierarchie balení. Pro každou úroveň balení se vyplňují jiné
údaje (atributy). Každá úroveň balení vložená do GDSN
se povinně identifikuje pomocí vlastního GTIN. Jedinou
výjimkou je homogenní, tedy jednodruhová paleta, která
GTIN mít nemusí.

nepřidělují. V případě, že dodáváme jednodruhovou paletu, tzn. paleta obsahuje pouze jeden druh zboží, paleta
GTIN mít přiřazen nemusí.

Dodavatelé Alberta se zapojují do GDSN
Společnost Henkel ČR je prvním dodavatelem společnosti Albert Česká republika, který zasílá produktová
kmenová data přes GDSN. Maloobchodní řetězec Albert
Česká republika pro výměnu elektronických faktur,
objednávek, dodacích listů a dalších dokumentů již řadu
let využívá EDI. Dalším krokem směrem k efektivnější
komunikaci je zavedení centralizovaného řešení pro
sdílení produktových kmenových dat. Do roku 2022

Identifikace položek
Nejprve se zaměříme na identifikaci jednotlivých záznamů položek. Dnes je běžnou praxí přiřazovat kusům
a krabicím vlastní unikátní identifikátory GTIN. U palet
je však situace opačná a dodavatelé jim většinou GTIN
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hodlá společnost Albert sdílet kmenová data produktů
výhradně elektronickou cestou – prostřednictvím globální datové synchronizace GDSN. Konkrétně pomocí
elektronického produktového katalogu SYNFONY, který
poskytuje GS1 Czech Republic.

IDENTIFIKACE

Všechny údaje týkající se této
palety, jako jsou její rozměry,
hmotnost, vrstvy a počty krabic
na paletě a její typ, lze v GDSN
uvést při vyplňování údajů o krabici, která je na paletě umístěna.
Produkt (kus) i krabice, ve které jsou tyto produkty dodávány,
musí mít samozřejmě přiřazen
svůj unikátní GTIN.
V okamžiku, kdy ale dodáváme paletu heterogenní
(mixovanou), tzn. paleta obsahuje více různých výrobků
(na obrázku GTIN 1, GTIN 3 a GTIN 5) v různých krabicích
(GTIN 2, GTIN 4 a GTIN 6), přiřazení GTIN u této palety je
povinné (GTIN 7). Není však nutné tento GTIN (resp. čárový kód, který daný GTIN kóduje) tisknout a umísťovat
na paletu, pokud to obchodní partneři nevyžadují. GTIN
může sloužit pouze pro účely elektronické komunikace
ať už v GDSN, nebo v jiných systémech.

Snadné generování identifikátorů GTIN
v GS1 Activate
Pokud organizace používá GTIN pro značení svého
zboží, musí si vést evidenci přidělených GTIN. Evidence
může být vedena v informačním systému, ale běžně se
setkáváme i s excelem. Od letošního roku je všem uživatelům GS1 Czech Republic k dispozici i webová aplikace
GS1 Activate, která tvorbu a evidenci vydaných GTIN
zjednodušuje. Ke každému GTIN lze v této aplikaci navíc snadno vygenerovat i příslušný čárový kód. A navíc
nehrozí, že se evidence vydaných GTIN ztratí.
Spotřebitelské jednotky
Nejnižší úrovní balení v GDSN je zpravidla samotný
produkt (kus), např. kelímek jogurtu, tabulka čokolády
či lahev s pracím gelem. Jak již víme, má každá tato

položka přiřazen svůj unikátní GTIN. Při tvorbě hierarchie balení v GDSN katalogu SYNFONY se vyplatí jako
první zadávat data právě o kusu, jelikož se zde vyplňuje nejvíce údajů (atributů). Vybrané atributy jsou poté
do vyšších úrovní balení automaticky zkopírovány bez
nutnosti opětovného vyplňování. A jaké údaje o kusu
jsou v GDSN důležité? Všechny tyto položky bez ohledu
na kategorii musí obsahovat základní údaje, jako jsou
název, identifikace, rozměry, hmotnost, daňové informace apod. Stále více odběratelů požaduje také
B2C data, tedy data důležitá pro konečného
spotřebitele, jako jsou např. marketingové
texty, složení, nutriční tabulka či alergeny,
obrázky atd. Uvedená data mohou být odběratelem využita při on-line prodeji daného
zboží.
Obchodní jednotky
Druhou úrovní v GDSN je typicky krabice,
která obsahuje jednotlivé kusy. Také každá
krabice musí mít přiřazen unikátní GTIN. Počet
atributů pro ni v GDSN povinných je mnohem
nižší než u kusu. Také, jak již bylo řečeno, celá
řada atributů uvedených u kusu se může automaticky
přenést. Ostatní musí být u každé krabice zadány. Zpravidla se u ní vyplňují pouze rozměry, hmotnost a několik
málo dalších povinných údajů. Již se však neuvádějí například B2C informace.
Logistické jednotky
Nejvyšší úrovní balení v GDSN je paleta. Kromě počtu obchodních jednotek na paletě jsou samozřejmě
důležité také informace o jejích rozměrech, hmotnosti
a vrstvách. Každá heterogenní (mixovaná) paleta musí
mít přidělen svůj vlastní GTIN. Připomeňme si, že pokud
dodáváme jednodruhovou paletu s daným zbožím, mohou být informace o ní (rozměry palety, hmotnost, vrstvy
a počty kartonů na paletě) uvedeny v rámci obchodní
jednotky (např. krabice).
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RFID významně urychlí
expedici
Využití technologie RFID v logistice může ušetřit peníze a usnadnit práci ve skladech. Podobné
přínosy ukazuje spolupráce společnosti Geis CZ a závodu Siemens v Mohelnici při expedici
elektromotorů. V Mohelnici logistická firma zajišťuje pro výrobce skladovou logistiku, intralogistiku
a službu balení (motorů) pro transport. Spolupráce trvá již téměř 20 let.
Adriana Weberová

I

dentifikace založená na rádiové frekvenci (RFID) představuje identifikátory navazující na systém čárových
kódů. Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní
komunikaci. Princip systému je následující: vysílač vysílá
do okolí elektromagnetické vlny. Pokud se v blízkosti
objeví pasivní RFID tag, využije přijímanou energii k nabití svého kondenzátoru a odešle odpověď s informací
o svém nositeli. Nepotřebuje tedy vlastní zdroj energie.
Kromě jiných služeb jej lze využít k identifikaci zboží místo čárového či QR kódu nebo jako jejich doplněk.

s paletou naloženou zbožím musel zastavit, aby umožnil kolegyni nebo kolegovi ruční čtečkou načíst čárové
kódy na všech expedovaných skladových jednotkách či
kusech. Zboží vybavené RFID tagem jen projede příslušnou branou vybavenou snímacími anténami. Přenos signálu je bezdrátový. Zvukový signál jen obsluze oznámí,
kolik kusů skladových jednotek se načetlo, a případně
upozorní na zjištěný nedostatek. Stejnou informaci poskytne i vizuální semafor a na dotykové obrazovce se
zobrazí detaily nakládky.

RFID tagy obsahují unikátní elektronický kód produktu,
EPC (Electronic Product Code), který z hlediska logistiky a obchodu může být přidělen každému jednotlivému
konkrétnímu kusu zboží. Toto číslo o něm může obsahovat takřka neomezené množství informací.

A tím se konečně dostáváme ke konkrétnímu
příkladu z praxe.
Technologií RFID od společnosti GABEN nahradila ruční
skenery například logistická firma Geis CZ ve spolupráci se závodem Siemens v Mohelnici. RFID zde slouží
k zajištění automatické nakládky elektromotorů do kamionů. RFID tagy, které se lepí na obaly elektromotorů
(nejčastěji jde o krabice z vlnité lepenky), ve své paměti
přenášejí veškeré potřebné informace o každém jednotlivém motoru i o místě jeho určení ve formě magnetické pásky. „Ve chvíli, kdy zaměstnanec závodu Siemens
zadá přepravu do systému, zaměstnanci společnosti
Geis požadavek potvrdí a ze speciální tiskárny vyjede

Technologie je už dnes cenově dostupná a umožňuje
přenos velkého množství informací. Kromě toho je použití RFID z hlediska obsluhy jednoduché a umožňuje
snazší zavedení automatizace některých procesů.
Při využití zmíněné technologie není například nutné,
aby se řidič vysokozdvižného manipulačního vozíku
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ke konkrétnímu motoru tag, který se na něj nalepí. Jakmile se objeví paleta s tagem, musí být zmanipulována
zaměstnancem na VZV a musí projet branou, kde je při
průjezdu automaticky naskenována (tag) a přenesena
do systému SAP – motor se odečítá ze skladu a přepisuje se v rámci systému do cílové destinace,“ vysvětluje
ředitel pobočky Vilém Zlamal.
Distribuční centrum Geis CZ využívá tagy s kapacitou
osmi bitů. Kapacita je dostatečná pro interní účely, aby
došlo ke spolehlivému importu čísla dodávky. Plánem
je rozšířit využití RFID i u dalších nákladových ramp
distribučního centra. V rámci technologie tak dojde
k datovému propojení s expedicí výrobní haly. „Pokud
bychom plánovali využívat RFID technologii u zákazníků nebo dodavatelů materiálu pro výrobní linky, museli
bychom zvolit jiný druh tagů s větší kapacitou,“ podotýká Vilém Zlamal.

V rámci projektu bylo nejnáročnější vytvořit bezpečný
a rychlý přenos dat. Komunikace mezi RFID branou
a systémem SAP byla zajištěna prostřednictvím lokálního MQTT serveru. Systém umožňuje, aby při průjezdu vozíku branou byly lokalizovány desítky „chytrých
etiket“, a to ve zlomku vteřiny. Použití RFID tagů šetří
čas a peníze, zjednodušuje procesy a zvyšuje přesnost
dodávek. Přínosy při větším množství naskladňovaných
a expedovaných jednotek tak rychle převyšují vstupní
investici.

GTIN

xxx

Globální číslo

Tagy se musí lepit na obal elektromotoru, protože RFID

obchodní položky

technologie vyžaduje zabránění kontaktu tagu s kovem

Global Trade Item Number

nebo jinými látkami, například kapalinami. Došlo by
k rušení radiofrekvenčního signálu, který RFID tag
vydává a je zaznamenaný do systému pomocí antény
na bráně. Balení elektromotorů je specifické podle
požadavku koncového zákazníka. Nejčastějším typem
je balení z vlnité lepenky, které je vhodné pro všechny
velikosti elektromotorů. Velice časté je také balení
elektromotorů na volno nebo do vratných obalů, jako
jsou přepravní gitterboxy. Aktuálně existuje 1 300
balicích pokynů, které určují, jaký typ balení bude

50
již

proveden na konkrétním elektromotoru. Zaměstnanci
společnosti Geis CZ si mohou potřebný balicí pokyn
zobrazit na obrazovkách podle čárového kódu na

let

skladové jednotce. Podle tohoto pokynu zabalí
manipulační jednotku a ta je následně expedována
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zákazníkovi.

Technologie v současné době umožnuje načíst najednou 200 až 1 000 tagů za sekundu při nulové chybovosti – příslušný výrobek vždy putuje ve správný čas
na správné místo. Tagy jsou odolné proti teplotě, vodě
i nepříznivým povětrnostním podmínkám.
Pracovníci mají navíc díky webové aplikaci a vizualizacím lepší přehled o toku materiálu, mohou snadněji dohledávat chybějící kusy a celý proces nakládky zboží se
podstatně zrychluje. „Aplikace jsou propojené se systémem SAP, takže zobrazují, přijímají a přímo zapisují
data a kompletují dokumentaci,“ doplňuje Vilém Zlamal.
PI
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Trh s europaletami trpí
Společnosti působící v oblasti nákupu, prodeje
a oprav europalet bojují o přežití. Palety, ať
už použité nebo nové, nejsou. Příčinou je
například kritická situace na trhu kulatiny
a řeziva, z kterých se dřevěné europalety
vyrábějí. Jejich nedostatek logicky navíc přinesl
nebývalý růst cen těchto surovin. Na trhu jsou
však i jiné
alternativy.
Adriana Weberová

D

ůvodů krize na trhu s europaletami je více. Na
pokles těžby a zpracování dřeva měl například
vliv nedostatek pracovní síly z důvodu pandemie.
Ta navíc přerušila zaběhlé distribuční řetězce. Dlouhotrvajícím problémem je nekontrolovatelný export této
cenné hmoty například do Německa a následně do
zámoří. „Nedostatek dřeva ovlivnil výrazný nárůst poptávky po této surovině v USA, což vysává obrovské
množství dřeva z celého evropského sektoru, kde je ho
už nyní nedostatek. Vysoká poptávka se pak logicky odráží v dramatickém nárůstu cen dřeva v EU i na českém
a slovenském trhu,“ vysvětluje Milan Kovařík, výkonný
ředitel Zemského výboru EPAL pro Českou a Slovenskou republiku. Svoji roli
sehrál také nestabilní kurz
eura.

„Zdá se, že krize není u konce. Zpracovatelé dřeva mají
od svých dodavatelů nově garantovány ceny kulatiny pouze na následující měsíc – v posledních týdnech ale již ani na tuto
dobu, což se dále zrcadlí v ceně řeziva a výrobků z nich,“
upozorňuje Robert Háp, jednatel společnosti HERUS.
Paletáři a uživatelé palet si podle něho budou muset
bohužel zvyknout po nějakou dobu na vyšší ceny. Dá
se také očekávat, že se budou palety znovu vyrábět
a opravovat z více dřevin, jak to bylo v minulosti. Pilařské
provozy preferují při pořezu kulatiny stavební výrobky –
fošny, latě apod., proto také roste cena tzv. paletového
dříví. Podobnou situaci zažívají zpracovatelé a výrobci
palet z Polska a Ukrajiny.
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„Raketově rostou nejen ceny dřeva, ale i ceny dalších
surovin, součástek a nástrojů, které se využívají při výrobě a opravě palet – zejména těch vyráběných z oceli,“
doplňuje aktuální stav Milan Kovařík. Přesto by dodavatelé a uživatelé palet neměli slevovat z kvality europalet
a měli by spolupracovat pouze s licencovanými výrobci.
Palety ale nejsou pouze o dřevě. Vyrábějí se například
z recyklovaného plastu. Jejich výhodou je trvanlivost
a celistvost nebo také fakt, že nepotřebují certifikaci
pro zaoceánský export. Limitem může být naopak stále
vyšší cena a možný zápach z recyklátu.
Dodavatelů plastových palet
je celá řada. Kupříkladu
společnost SOPACK
nabízí jednorázové
plastové skladebné/
Foto: Stabilplastik
exportní palety určené
pro export. V nabídce
má ovšem také zmíněné palety z recyklátu, které lze
využít vícenásobně. Další skupinu tvoří palety z virgin
plastu určené pro potravinářský průmysl nebo jednorázové papírové palety určené například pro e-shopové
zásilky.
Výrobou plastových palet z recyklátu se zabývá také
společnost Stabilplastik. Ta nedávno vyvinula i unikátní
chytrou paletu. „Chytrá paleta v sobě spojuje dva významné současné trendy – ekologii a digitalizaci,“ uvádí
jednatel společnosti Patrik Luxemburk. Více informací
pro vás připravujeme do srpnového vydání.

Trendy ve značení
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Značení je důležitou součástí v téměř všech odvětvích průmyslu. Jedno však mají společné. Kvalita značení často rozhoduje
o úspěchu nejen u designového, ale také u technického značení strojů, automobilů či elektroniky.

Designové i technické značení musí být dokonale funkční. Koroze, štěpení okrajů, rychlé zažloutnutí či odpadnutí štítku od
výrobku již po pár týdnech jsou hlavními chybami, které vznikají
buď nevhodnou volbou štítku, nebo nekvalitním zpracováním.
„U každé nové zakázky by měly výrobce zajímat minimálně
tři věci: kde bude štítek umístěn, jakým podmínkám bude
odolávat a jak dlouho má sloužit. V ideálním případě máte
představu, jak má štítek vypadat, a výrobce ví, jaký materiál
zvolit,“ říká Martin Uhrinec ze společnosti RATHGEBER, výrobce
technického a designového značení.
Základem je výběr správného materiálu. Pro štítek v náročnějším
provozu je vhodným materiálem hliník. Díky širokým možnostem úpravy jeho povrchu odolává korozi, alkoholům, chemickým
čističům, UV záření, palivům nebo mastnotě, což je například
ve strojírenství naprosto zásadní. Po designové stránce je hliník
nejvhodnější, protože moderní technologie umožňují zušlechtit jeho povrch více než deseti různými způsoby
od několika variant embosování přes
parciální či celoplošné kartáčování až
po mikrotisk. Právě kvůli odolnosti
a širokým možnostem zušlechtění si vybrala hliníkové štítky na
kompresory motorů firma Unitesta. Vysoké teplotě pak odolávají hliníkové štítky i na radiátorech firmy Kermi. Potřebujete-li
houževnatější materiál, odolávající proměnlivým vlivům venkovního prostředí, pak jsou ideální volbou štítky z nerezové oceli.

Moderní polygrafie dokáže divy, takže je dnes možné díky technologii Chromotion® vyrábět štítky z vrstveného plastu dokonale imitujícího kov nebo chromovaný plast. Navíc se není třeba
omezovat prostorem. Lze vyrobit 3D logo v různých výškách,
tvarech, v podobě jednotlivých písmen nebo celých nápisů. Takové štítky jsou navíc odolné vůči ředěným louhům i kyselinám,

chemickým čisticím
prostředkům, UV záření, mechanickému namáhání či venkovním
podmínkám. Osobitý
design dodávají třeba
velkým povlakovacím
zařízením švýcarské
firmy Platit nebo pásovým pilám firmy Pilous.
Vrstvený plast si navíc
velmi dobře rozumí
také s dalšími technologiemi a materiály. Kombinovat se dá i s hliníkem, různými typy
bezpečnostních značení nebo se stále oblíbenějšími digitálními
technologiemi NFC/RFID. Díky čipu integrovaném v plastovém
štítku pak můžete dohlížet na servis daného stroje nebo řešit
skladové hospodářství.
Nesmíme zapomenout na důležitost
značení elektroniky. Zde hrají velkou
roli čelní panely a fóliové klávesnice
vyrobené z polykarbonátu a polyesterové fólie. Setkat se s nimi můžete v řadě případů. Obvykle slouží
k rychlému vizuálnímu kontaktu s elektronikou nebo jsou přímo
součástí jejího manuálního ovládání. Mohou mít řadu úprav jako
proražené otvory, průhledná či průsvitná okna, ploché a reliéfní
klávesnice odolné vůči poškrábání nebo potisk z rubové strany.
„Barva potisku závisí pouze
na přání klienta. Poradit si
umíme také se speciální antibakteriální úpravou, která
je vhodná například pro
elektroniku ve zdravotnictví.
Tlačítka daného přístroje
kryje fólie, která má srozumitelný vzhled, je příjemná
na dotek a dělá celý přístroj
snadno ovladatelným,“ říká
Martin Uhrinec ze společnosti RATHGEBER, která dodává své produkty například
i renomované firmě Trumpf.
www.rathgeber.cz
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Foto: JIPOCAR

Myčky obalů se zdokonalují
Službu mytí opakovaně použitelných obalů využívají společnosti z oborů potravinářství, strojírenství,
automotive, elektrotechnického průmyslu, ale také zdravotnictví. Na výrobu mycích strojů se
specializuje například společnost BB SYSTÉM. S průmyslovým mytím obalů, nebo chcete-li jejich
praním, má bohaté zkušenosti jihlavský JIPOCAR.
Adriana Weberová

N

ároky na čistotu rostou. „Za dobu 18 let našich
zkušeností máme od zákazníků daleko větší požadavky na čistotu obalů. Dříve stačilo, aby byly
pouze vizuálně čisté. V dnešní době od nás zákazníci
žádají laboratorní testy zbytkových nečistot na obalech.
Z tohoto důvodu musí také mycí stroje procházet vývojem,“ upozorňuje Martina Řezníčková z marketingu
společnosti JIPOCAR. Firma umývá obaly především
pro automotive a potravinářství.
Mycí stroje jsou si podobné, liší se především podle
rozsahu rozměrů umývaných předmětů, přičemž nejširší
rozsah mají logistická depa. Ta také mají požadavek na
co nejvyšší hodinový výkon, kterého dosáhnou použitím
několika mycích a sušicích sekcí. Podle formy a intenzity
znečištění se liší v pomocné výbavě. Například filtrace
mycí lázně je odlišná pro potravinářské a nepotravinářské provozy. „Původní požadavek pouhého mytí se
rozšířil o potřebu alespoň základního sušení. Přidal se
například také nárok na mytí v mikronové čistotě (automotive) a požadavek na automatickou separaci nečistot z mycí lázně,“ říká za dodavatele mycích zařízení BB
SYSTÉM Libor Kubelka a dodává: „Nejnáročnější odvětví
jsou logistické firmy (depa). Není to jen o umývání, ale
jde především o dokonalost vysušení mytých předmětů. Myté předměty jsou v těchto firmách po mytí ihned
baleny do fólií a expedovány zákazníkům.“

Všechny obaly se musí ve společnosti JIPOCAR umývat
ve speciálně upravené mycí vodě, která svou kvalitou
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předstihne destilovanou vodu. Musí také docházet například k lepší filtraci vody při praní. „Velký vývoj proběhl
i z důvodu složitějších tvarů obalů, které umýváme. Abychom zajistili dokonalé umytí a usušení obalů, musel být
u mycích linek zvýšen tlak vody při mytí a také zvýšen
sušicí výkon,“ vysvětluje
Martina Řezníčková. K dispozici mají mycí stroje, ale
také vícestopé mycí linky
Foto: JIPOCAR
od společnosti NERKON.
Aktuálně v mycím centru v Jihlavě disponují šesti mycími
automatizovanými variabilními linkami obalů (důvodem
je pestrá škála obalů) a jednou linkou na odmašťování
kovových výrobků. Mycí linky tvoří již zmíněné mycí a sušicí části. Mycí úsek je dále rozdělen na mytí a následné
dva oplachy, což zaručí kýžené dokonalé očištění obalů.
Myčky si poradí s rozměry obalů od 8 cm po 100 cm
šířky a 35 cm výšky.
Obaly jsou sušeny ve čtyřech sušicích zónách. „Ve všech
částech myčky můžeme libovolně nastavit teplotu podle
umývaného materiálu až do 80 °C,“ upřesňuje Martina
Řezníčková. Kapacita mycích linek je okolo 1,2 milionu
kusů měsíčně.

FIDES Group vsadila na myčky
od BB SYSTÉMU – více na:
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HERUS…
váš partner v paletách
Společnost HERUS, založená v roce 1995, nabízí své služby v rámci celé ČR, přičemž hlavní skladovací a opravárenská centra
se nacházejí ve Zlíně a v Olomouci. HERUS disponuje řadou meziskladů, kde palety pro své zákazníky třídí a zpracovává. Tým
společnosti tvoří 35 zaměstnanců.
Hlavní náplní a cílem je poskytování kompletního profesionálního paletového servisu našim zákazníkům – uživatelům palet,
a to vždy v rozsahu nastaveném na jejich individuální potřeby.
Jako u většiny podobně specializovaných firem jde především
o výrobu palet, prodej, jejich následný výkup a opravu všech druhů palet – od palet EUR přes jednoúčelové až po atypické palety.
Opravy palet EUR a EPAL by měly vždy provádět autorizované
a licencované společnosti. Naše společnost HERUS je vlastníkem obou potřebných opravárenských licencí, tedy EPAL a UIC.
Zásadní důraz klademe na kvalitu oprav, pravidelné školení
personálu a požadavky zákazníků. O kvalitě námi prováděných
oprav palet svědčí to, že naše společnost byla prvním držitelem
opravárenské licence od německé společnosti EPAL na území
ČR. Získání této licence bylo o to cennější, že EPAL při svých
nezávislých kontrolách palet skutečně striktně klade vysoké
kvalitativní nároky na prováděné opravy včetně používání normovaných komponentů.
Každý zákazník si může zvolit z několika konceptů možné
spolupráce, například:

•

Opravy palet výměnným způsobem – zákazníkovi odebereme jeho poškozené nebo pro jeho činnost nevyhovující palety
a ve stejný moment dostává palety dobré, což umožňuje našim
zákazníkům držet menší a finančně méně náročné zásoby palet.

•

Outsourcing paletového hospodářství – palety našim zákazníkům přebíráme od jejich obchodních partnerů, třídíme je
podle dohodnutých kritérií a vracíme je obchodním partnerům
našich zákazníků. Jde o komplexní správu paletového poolu
každého našeho zákazníka, evidenci nakoupených, opravených, prodaných a vrácených palet. Provádíme přejímky palet
včetně protokolárního třídění a skladování těchto palet. Trvale
garantujeme neustálou dostupnost palet pro zákazníka, který nám tuto službu svěří. Zcela samozřejmou součástí všech
poskytovaných služeb je zajištění dopravy palet k našim zákazníkům a od nich.

U oprav palet vzniká nemalé množství neopravitelných palet,
které se musí ekologicky likvidovat. Samozřejmou součástí kaž-

dé spolupráce je garance ekologické likvidace těchto palet, kdy
zákazník obdrží likvidační protokol, který chrání naše obchodní
partnery a potvrzuje jejich ekologické a férové jednání v oblasti
paletového hospodářství.
Významnou aktivitou naší společnosti je také provádění odborných školení našich zákazníků a jejich zaměstnanců, což považujeme za velmi důležitou součást vnímání paletového hospodářství.
Všem našim zákazníkům – od malých po velké společnosti – se
snažíme poskytovat stejně kvalitní služby. Každý zákazník má
pro nás stejnou hodnotu. V rámci každé spolupráce klademe
důraz na inovace a využití moderních technologií.
Naším heslem je: HERUS… váš partner v paletách. Palety mají
našim zákazníkům sloužit, nikoliv je obtěžovat nebo zatěžovat.

... Váš partner v paletách

https://www.herus-palety.cz/
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V očkovacím centru to odsýpá
Národní očkovací centrum v O2 universu očkuje od 3. května. Denně zde lze zvládnout naočkovat
sedm až osm tisíc klientů. Ve středu 19. května již překonali hranici 50 tisíc vakcinací! Očkovací
centrum funguje pod patronací Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN).
Adriana Weberová

Příprava odstartovala na konci února
pod taktovkou ÚVN – více na:

K

líčové bylo personální zajištění a proškolení
všech profesí podílejících se na provozu Národního očkovacího centra – lékařů, sester, asistentů
vakcinace, farmaceutických asistentů, farmaceutů a administrátorů. Pro současnou denní kapacitu přibližně
4 500 očkovaných (k 20. květnu) je třeba přibližně 10
lékařů, 10 sester, 10 až 15 administrátorů, 9 farmaceutických asistentů či farmaceutů. V případě 7 000 očkovaných lze předpokládat mírný
nárůst personálu. K dispozici je
dále kolem 50 příslušníků AČR
pro podporu chodu Národního
očkovacího centra.
Vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech je
dodávána do Nemocniční lékárny ÚVN v transportních
boxech se suchým ledem, validovaných přímo výrobcem. Po kontrole dodávky jsou vakcíny neprodleně převáženy, stále v transportních boxech se suchým ledem,
do Národního očkovacího centra.
Přímo v O2 universu je jeden speciální mrazák o objemu 500 litrů; vakcíny jsou v něm skladovány v originálních baleních při teplotě okolo -75 °C. Mohou v něm být
uskladněny po celou dobu jejich použitelnosti. Teplotní
podmínky v mrazáku i dalších prostorech úpravny jsou
nepřetržitě monitorovány on-line dispečinkem ÚVN.
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Profesionální farmaceuti připravují v úpravně vakcín
umístěné přímo v O2 universu očkovací dávky. Vakcíny
jsou po úpravě, která probíhá po jejich rozmražení již při
pokojové teplotě, vkládány na transportní tácky zamezující pohybu naplněných stříkaček a v rámci zamezení
otřesům jsou převáženy na vozících. „Každá úprava vakcíny je zaevidována v systému. Je tak zajištěna kontrola,
kolik, kdo, kdy a co upravil,“ vysvětluje Lenka Gutová,
členka realizačního týmu, odpovědná za provoz Národního očkovacího centra v O2 universu.
Z laboratoře do očkovací haly putuje už připravená
vakcína ve stříkačce. Momentálně se připravuje zhruba
300 dávek za hodinu, množství se odvíjí od počtu objednaných osob. Vakcíny jsou upravovány a dodávány
tak, aby pokryly plánovaný počet objednaných pacientů.
Za logistiku a organizaci provozu zodpovídá provozní
manažer Národního očkovacího centra, také pracovník
ÚVN.
Vše řídí unikátní QR kód
Registrace a rezervace termínů k očkování do Národního očkovacího centra v pražském O2 universu probíhá
prostřednictvím Centrálního rezervačního systému. Po
rezervaci termínu obdrží klient zaregistrovaný k očkování ve zmíněném centru rezervační mail s unikátním
QR kódem pro první dávku vakcinace a QR kódem pro
2. dávku vakcinace. QR kód slouží k identifikaci daného
klienta a jeho vakcinace personálem, který kód načítá
do aplikace vytvořené pro očkování. „K očkování je důležité přijít na rezervovaný čas, samozřejmostí je vybavení respirátory a vhodným oděvem, umožňujícím snadné

LOGISTIKA

odhalení ramene, a dezinfekce rukou,“ připomíná Lenka
Gutová.
Do Národního očkovacího centra se vstupuje přes turnikety, které očkovaného vpustí po přiložení vytištěného
přiděleného QR kódu. Ten očkovaného provází celým
procesem očkování. „Areál disponuje příjemnými a rozsáhlými prostory umožňujícími dodržovat bezpečné rozestupy i při kapacitě sedmi až osmi tisíc očkovaných
denně,“ uvádí Lenka Gutová.
Po vstupu přes turnikety přechází klient k registraci, kde
je opět načten QR kód, a po předložení občanského
průkazu a platné karty pojištěnce následuje kontrola
totožnosti. Pokud je vše v pořádku, přechází klient již
do očkovací haly, kde jsou týmy zdravotníků ve složení
lékař a zdravotní sestra. „Nikdo se nemusí obávat, že by
zabloudil nebo že by nastal nějaký problém – k registraci i do očkovací haly navádějí orientační prvky a vojáci,
kteří jsou nápomocní i při celkové organizaci plynulého
chodu očkování,“ uklidňuje Lenka Gutová.

Před samotnou aplikací vakcíny do ramene jde klient nejprve k lékaři, který zkontroluje jeho aktuální stav a indikuje ho k očkování. Vše se děje prostřednictvím načítání
již zmíněného QR kódu, takže je administrativa minimalizovaná a zdravotník se tak může věnovat své odborné
práci. Po doporučení lékaře k očkování aplikuje sestra
vakcínu a naočkovaný klient odchází do čekárny, kde
setrvá 15 minut pro případ, že by se mu udělalo nevolno.
Certifikát o očkování obdrží e-mailem a dále je po zadání
přiděleného kódu ke stažení na https://ocko.uzis.cz.

Vydejte se s námi
do Národního očkovacího centra –
zhlédněte video

Bez profesionálů
by to nefungovalo – více na:
PI

KALETECH s.r.o.

Chytrá řešení pro
lepení v obalovém
průmyslu.
Kaletech nabízí plně automatizované lepicí systémy
s kvalitní švýcarskou technologií Robatech.

www.kaletech.cz
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Dramatický růst cen dřeva
a dřevěných palet
Trendem posledních měsíců je až drastické zdražování dřeva v celém segmentu dřevozpracujícího průmyslu včetně oblastí
souvisejících s paletovým byznysem. Vedle rapidního růstu cen dřeva rostou i ceny dalších surovin, součástek a nástrojů,
které jsou vyráběny zejména z oceli a jsou využívány při výrobě a opravě palet – hřebíky, sponky, pily, ale i celé stroje.

Trend je viditelný na celosvětovém i evropském dřevařském trhu
a situace se samozřejmě následně zásadně promítá i do trhu
výroby a oprav dřevěných palet v České a Slovenské republice.

V dubnu 2020 Spojené státy zavedly dovozní cla na dřevo
z Kanady a začaly působit další výše uvedené negativní vlivy
a opatření. Od začátku roku pak cena řeziva dramaticky roste,
začátkem května 2021 atakovala hranici 1 700 USD! To je oproti
předchozím rokům přibližně čtyřnásobek! Pro informaci, například pouze v březnu 2021 dřevo v ČR zdražilo o 20 %!

Dramatický vývoj je patrný přibližně od poloviny roku 2020,
kdy Spojené státy uvalily cla na dovoz dřeva z Kanady. Do toho
vstoupil výrazný růst poptávky po dřevu v Číně ve druhé polovině roku 2020 s tím, že tato poptávka nadále silně roste. PosledTento trend již má, bude a musí mít dopad na koncové ceny palet
ním krokem, který v posledních týdnech a měsících způsobuje
– ať už nových palet nebo palet opravovaných! Toto si musí uvěpravidelné skokové navyšování cen, je obrovská finanční subdomit i uživatelé a odběratelé palet, kteří by dodavatele svých
vence vlády USA na podporu domácí ekonomiky a amerických
palet neměli vybírat (jak to často bývá) pouze podle ceny, ale
domácností ve výši přibližně 1,9 bilionu amerických dolarů (asi
zejména podle kvality dodávaných (nových nebo opravovaných)
41 bilionů českých korun).
palet. Situace pochopitelně
Tato finanční podpora
nahrává nepoctivým dodaVývoj ceny řeziva v USA od ledna 2017 do začátku května 2021
v kombinaci s nízkými
vatelům palet, kteří zákaz(cena USD/FBM, zdroj: tradingeconomics.com)
úroky motivuje výstavbu
níkům nabízejí velmi nekvaa rekonstrukce soukrolitní a padělané palety, které
mých i komerčních dřevopak ohrožují zdraví a život
staveb v celých Spojených
pracovníků, způsobují velké
státech, čímž nadále zvymateriální škody a finanční
šuje poptávku po dřevě.
ztráty v automatizovaných
A ta ve Spojených státech
provozech.
i Číně poté zásadně „vysává“ nabídku dřeva z ceRád bych apeloval na všechlého evropského prostoru,
ny uživatele a odběratele
proto dochází k drasticképalet, aby si uvědomili nemu navyšování ceny této
příznivý stav na trhu dřeva,
významné suroviny.
oceli a palet. Dodavatelé
palet reagují na zde popsanou situaci a musí kromě jiného výDosavadní vývoj ještě negativně ovlivní další vlivy. Například
razně upravovat ceny svých služeb, nových palet i ceny jejich
Rusko omezuje vývoz nezpracované kulatiny ze svého území
oprav. Spolupracujte prosím pouze se společnostmi, které jsou
a ministerstvo obchodu USA plánuje kroky, které by mohly vést
dodavateli skutečně kvalitních palet a mají řádnou licenci EPAL.
ke zvýšení současných dovozních cel kanadského dřeva do USA
na dvojnásobek (na 18,32 %)!
Všem předem velmi děkuji!
V grafu není ani tak důležité přepočítávat jednotky, ale sledovat
trend. Průměrná cena řeziva se v letech 2017 až 2019 pohybovala na úrovni pod 400 USD (vyjma přibližně první poloviny
roku 2018).
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Milan Kovařík,
výkonný ředitel
EPAL Česká a Slovenská republika
https://cz.epal-pallets.org/

PALETY EPAL:
• KONTROLOVANÁ KVALITA – klíčový faktor pro bezpečnost, spolehlivost a dlouhou životnost
• UDRŽITELNOST – 100% z přírodního materiálu, 100% ekologické, účinně snižují CO₂
• STANDARDIZACE – základ pro efektivní logistický řetězec - přepravu, manipulaci i skladování
• SUŠENÍ A TEPELNÉ OŠETŘENÍ DLE ISPM-15 – mimořádná pevnost a životnost včetně ochrany životního
prostředí

www.epal-palety.cz
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Logistika potravin se nesmí
zadrhnout
Logistika potravin a nápojů má široký záběr, a navíc jde a vždy půjde o prioritní zboží. To ukázal
i začátek pandemie, který její fungování důkladně prověřil. Složitost potravinové logistiky umocňuje
fakt, že se často týká čerstvého, chlazeného nebo mraženého zboží.
Adriana Weberová

M

anipulace, skladování a přeprava potravin vyžadují speciální péči a odbornost, ale také vysokou kvalitu a spolehlivost procesů. Přesně stanovené standardy procesů je třeba striktně dodržovat.
To vše si žádá například oddělené skladování, sledování
a kontrolu exspirační doby a požadavků konečných zákazníků ve vztahu k její délce.
Logistický provider musí zajistit, aby potraviny byly dohledatelné podle druhu, šarže, data výroby či podle trasy
přepravy, a to i zpětně. Podobné schéma funguje například i ve farmacii a v tabákovém průmyslu. „Dohledatelnost se týká i oblasti VAS (Value Added Services) v podobě kompletace výrobků, kdy se jeden výrobek skládá
z více komponent od různých dodavatelů – i zde musí
být zajištěna plná dohledatelnost,“ doplňuje provozní
ředitel ESA logistiky Věnceslav Dobrynský. „Podmínkou
u některého vybraného zboží je i kontrola a monitoring
požadovaných teplot či neporušenost teplotního řetězce,“
dodává jednatel společnosti cargo-partner ČR Jiří Jelínek.
Kromě toho se poskytovatelé logistických služeb musí
umět vyrovnat s výrobky v mnoha obalech zcela různých
rozměrů.

„Lahůdkou“ jsou pro Věnceslava Dobrynského specifické
shelf-lifes, tedy nestandardní doby minimální trvanlivosti,
které v některých případech požaduje zákazník potravinářského klienta. Jinak řečeno: klient společnosti ESA
logistika (výrobce potravin) může mít se svým vybraným
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odběratelem (typicky obchodní řetězec) dohodnuté jiné
minimální trvanlivosti, než jaké jsou standardně nastaveny pro ostatní odběratele. „Pro odběratele to má výhodu
v podobě delšího času na prodej podobného zboží. Pro
sklad to ovšem představuje nutnost specifického procesu vychystávání zboží do mixovaných palet, kdy je třeba
vychystat zboží z jiných lokací než pro standardní odběratele, u nichž je jiná exspirace,“ vysvětluje Věnceslav
Dobrynský. Zmíněný režim svou vyšší pracností navyšuje
náklady logistiky, z pohledu trhu však poskytuje vybraným odběratelům jistou výhodu v podobě již zmíněné
delší doby na prodej jejich zboží. „S potravinami je také
spojeno velké množství speciálních požadavků klientů,
ať už jde o nutnost včasných avíz na zboží dodávané
do skladů, speciální reportingy nebo výběr hotovosti za
zboží, zpětnou logistiku obalů či další služby,“ připomíná.

Logistika chlazeného zboží dá zabrat –
více na:

Specialistou na logistiku potravin (kromě jiných odvětví)
je také například již zmíněná společnost cargo-partner.
Mezi jejími klienty jsou obchodní firmy dodávající do sítě
řetězců nebo maloobchodu, ale také výrobci potravin
a e-shopy. „Zaměřujeme se na mléčné, masné a pekárenské výrobky, nápoje, zeleninu a ovoce v primárním
obalu a jiné zboží podléhající zkáze nebo vyžadující řízení teploty,“ upřesňuje Jiří Jelínek.

LOGISTIKA

„Nejnovějším obalem pro přepravu potravin a nápojů
v naší nabídce je stohovatelná přepravka BITO MB Food
& Delivery, která zajišťuje bezpečné doručení potravin
domů v rámci e-commerce. Vybavena je izolační vložkou s přepážkami a dělítky. V rámci jednoho boxu lze
proto vytvořit současně samostatné sekce pro chlazené

které poskytují více možností pro zlepšení řízení procesů. „Současně nasazujeme modernější terminály (čtečky čárových kódů) nebo investujeme do modernějších
skladových vozíků. Ty se osvědčují například při vychystávání zboží z vyšších pozic, kdy man-up vozík zdvihne
obsluhu i s paletou,“ prozrazuje Věnceslav Dobrynský.

i mražené potraviny. Vzhledem k tomu, že boxy jsou
používány v náročných podmínkách logistických center
pro e-commerce a často je s nimi nešetrně manipulováno během přepravy, jsou nejen extrémně pevné, ale

V posledních letech se mění proporce skladovaného
zboží. V souladu s preferencemi zákazníků se zvětšují
objemy čerstvého zboží oproti konzervovanému nebo

také na ně poskytujeme záruku pět
let. Boxy jsou vybaveny
speciálními výřezy pro uchycení tašek, k dispozici jsou
se stohovacími lištami nebo
závěsným víkem.“
Michal Beneš, jednatel společnosti
BITO Skladovací technika

Společnost cargo-partner nabízí přepravní a skladovací
služby pro veškeré zboží vyžadující řízené okolní podmínky nebo teplotu vzduchu mezi 15 a 25 °C. Firma si
poradí i s přepravou chlazeného zboží mezi 0 a 4 °C
a mraženého zboží až do teploty -18 °C. Logistický provider disponuje také aktivními a pasivními obalovými
řešeními určenými pro zboží citlivé na teplotu. „Pro oblast potravin jsou typické krátké lhůty přepravy s řízenou
teplotou pro zboží vyžadující teplotní regulaci,“ připomíná Jiří Jelínek.

Certifikace IFS Logistics
je nezbytná – více na

Jednou z hlavních priorit firmy je digitalizace umožňující hlubokou integraci a automatizaci obchodních procesů klientů prostřednictvím EDI a API připojení, jakož
i zjednodušená komunikace prostřednictvím komplexní
platformy pro správu dodavatelského řetězce SPOT. Ve
skladech využívá vlastní systém řízení vyvinutý centrálou v Rakousku. Pro monitoring teplot slouží záznamová
zařízení a aplikace pro kontrolu a hlášení. Samozřejmostí
jsou vyškolení zaměstnanci a dodržování vysoké kvality
čistoty.

PI

Také ve společnosti ESA logistika modernizují a postupně přecházejí na moderní WMS (Warehouse Management System) a TMS (Transport Management System),
47

LOGISTIKA

Foto: ESA logistika

trvanlivému. „Pandemie tento trend pouze krátce zabrzdila, jak se lidé předzásobovali trvanlivými potravinami,“
zmiňuje Věnceslav Dobrynský.
Jinak pandemie chod obou firem zásadně neovlivnila.
Přechod zákazníků na internetové portály vyřešilo ve
společnosti cargo-partner propojení systémů s klienty.
To zvládlo vychystávání menších zásilek ve větších frekvencích pro konečné zákazníky.

Pandemie logistiku prověřila –
více na:

ESA logistika: Zaskladňování zboží do vyšších pater skladových regálů

Poptávka po skladech převyšuje nabídku
S třetím zástupcem se vydáme do kategorie logistiky
mraženého zboží. Růst poptávky po kvalitních skladových plochách se odráží v růstu cen za pronájem, který
48 www.packagingherald.cz

logističtí operátoři platí vlastníkům skladových nemovitostí. „V Praze se tato cena za poslední dva roky zvýšila
zhruba o polovinu. Přestože nezasvěcenému pozorovateli se může zdát, že skladové haly přibývají jako houby
po dešti, poptávka stále převyšuje nabídku a většina
budovaných hal je již pronajata,“ říká na úvod Kateřina
Kačírková, obchodní manažerka společnosti MD logistika. Ta poskytuje komplexní logistické služby a silnou
pozici má v segmentu FMCG a potravin.
V Dašicích roste jedna z největších nedělených mrazírenských komor. A to není vše
Na nedostatek logistických hal společnost reaguje významným rozšířením skladových kapacit ve své centrále
v Dašicích. Jako první bude vybudována mrazírenská
komora C10, která zahájí provoz v prosinci letošního
roku. Na ploše 1 778 m2 nabídne v základním uspořádání 3 692 paletových míst při teplotě -24 °C. Sklad s vnitřním prostorem 33 900 m3 pojme zhruba 112 plných kamionů zboží a zvýší kapacitu MD logistiky pro mražené
zboží zhruba o pětinu. „Jde o investici ve výši 70 milionů
korun a pro chystaný sklad již máme reálné poptávky
stávajících i nových zákazníků,“ doplňuje Kateřina Kačírková. Plánem je také výstavba suchého skladu.
Logistika mraženého zboží
je náročná disciplína
Nový suchý sklad nabídne
40 000 paletových míst
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Návod na snížení počtu
reklamací v logistice
Simulace namáhání vznikajícího při přepravě potravin a nápojů vede ke snížení počtu reklamací
a k významné optimalizaci nákladů. Otázkou bezpečné přepravy zboží a simulací přepravních
namáhání se již řadu let zabývá například CIMTO.
Adriana Weberová, Magdalena Bambousková

V

ývoj současné logistiky jde ruku v ruce se zrychlením přepravních procesů a s neustálým zvyšováním nároků na kvalitu, rychlost, přesnost
a časovou nenáročnost distribuce zboží od výrobce ke
koncovému zákazníkovi. To vše s přísným dohledem
neustále se zvyšujících bezpečnostních požadavků při
přepravě zboží. Nejinak je tomu i v oblasti balení a logistiky potravin a nápojů, kde je systémem balení míněno
zboží, jeho obaly, obalové materiály, ale také konkrétní
balicí proces.

Požadavky na obaly rostou
Z logistického pohledu jsou pochopitelně nároky na obal
čím dál vyšší. Faktem je, že musí být brán zřetel na řadu
aspektů, které logistický systém významně ovlivňují.
Patří mezi ně například kombinace a množství přepravních prostředků, které jsou použity pro přepravu zboží.
U produktů, které snadno podléhají zkáze, což potraviny
a nápoje nepochybně jsou, je také nezanedbatelný vliv
délky přepravní vzdálenosti, ale i množství manipulačních operací, které je od počátku do konce třeba s obalem uskutečnit. Opomenout nelze ani vlivy přepravních
namáhání, která na balení působí po celou dobu jeho
přepravy. Jedná se o vlivy, které jsou úzce spojeny s vybraným přepravním prostředkem, klimatickými podmín50 www.packagingherald.cz

kami, které jsou v různých místech významně odlišné,
ale i s kvalitou povrchu, po kterém se dopravní prostředek přepravující zboží pohybuje.
Vezmeme-li v úvahu standardní zásilku nápojů, jako jsou
například v plastových lahvích balené minerálky nebo
limonády, a podíváme-li se na roli odesílatele tohoto
zboží, musíme si položit zásadní otázku: Jakým způsobem lze odhadnout vhodnost a kvalitu balení našeho
zboží tak, abychom neměli žádné reklamace a vzniklé
škody? Naším cílem bude zcela nepochybně minimalizace nákladů na všechny logistické operace stejně tak
jako minimalizace nákladů na obalový materiál, a přitom
budeme chtít, aby přeprava námi baleného zboží byla
vysoce bezpečná a bezeškodní. Odhadnout tyto aspekty „od stolu“ ale prakticky nelze. Abychom toto všechno
dokázali zajistit, potřebujeme simulovat přepravní namáhání na zkušebním balení.
Pomoc nabízí například CIMTO
Otázkou bezpečné přepravy běžného zboží a simulací
přepravních namáhání se již řadu let zabývá například
CIMTO. Snahou je výrobcům, a to nejen z řad nápojářů
a potravinářů, nabídnout odbornou službu, která povede
k významnému snížení počtu reklamací, vzniklých škod
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Jedním z hlavních měřitelných a testovatelných kritérií, která se simulují, je
stabilita přepravních jednotek.

Cílem je simulovat krizové brzdění a také nárazy vznikající během přepravy.

během přepravy a hlavně k zásadní optimalizaci nákladů
na balení a obalový materiál.

různé typy otřesů a jejich intenzita. Otřesy působí na
náklad při přejezdu použitého dopravního prostředku
přes nerovnosti vozovky a mají rovněž významný vliv
na stabilitu manipulační jednotky.

Jedním z hlavních měřitelných a testovatelných kritérií,
která se v Cimtu simulují, je stabilita přepravních jednotek, a to nejen při přepravě, ale také při manipulaci
a skladování. Cílem je simulovat krizové brzdění a také
nárazy vznikající během přepravy. Požadavky jsou zohledněny mimo jiné v evropské legislativě, konkrétně
ve směrnici 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014, o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v unii. Směrnice EU v první kapitole Přílohy III
jasně předepisuje zabezpečení nákladu, mimo jiné odolnost nákladu proti přetížení velikosti 0,8 G, které odpovídá kritickému brzdění kamionu při prudkém zastavení.
Platnost zmíněného předpisu stejně jako zvyšující se odpovědnost jednotlivých výrobců za vlastní zásilky zvyšují
poptávku po simulaci přepravních namáhání.
Z uvedeného důvodu v současnosti CIMTO zakoupilo
přístroj InnSlide, který dokáže přesně změřit a vyhodnotit přetížení působící na paletovou jednotku během
brzdění. Simuluje náraz při prudkém zabrzdění, kdy se
rychlost dostává na nulu a dopravní prostředek prudce
zabrzdí. Dojde tak k nárazu zboží, kdy je tlak na přední
řadu manipulačních jednotek extrémní a může dojít k jejich zborcení. Podobně je tomu i u zvoleného způsobu
ovinu palety nebo zboží na ní umístěném. Pokud není
ovinuta paleta celá a je ovinuto pouze balené zboží v primárních obalech, může nastat jeho fatální poškození.
Přístroj InnSlide okamžitě vyhodnotí odchylky stohu,
jeho posun a náklon, což jsou prvky, které nejvíce ovlivňují stabilitu manipulační jednotky, stejně tak jako ukáže posuv jednotlivých vrstev balených produktů uvnitř
paletové jednotky. To vše za pomoci grafů, videa a fotodokumentace. V souvislosti s přepravním namáháním
se také prověřuje fixační fólie, konkrétně její pevnosti
a průtažnosti. Pomocí vibrátoru se následně simulují

Přístroj InnSlide dokáže přesně změřit a vyhodnotit přetížení působící
na paletovou jednotku během brzdění.

Pády z jednostranného zdvihu zase napodobují špatnou
manipulaci se zbožím v rámci skladování. Manipulant
může v průběhu operací s manipulační jednotkou špatně
nabrat náklad na vysokozdvižný vozík a zboží se vyklopí.
Tato událost je simulována jako jedno z rizik během logistiky. V neposlední řadě může dojít na simulaci dílčích
klimatických podmínek, které mohou během přepravy
nastat. Pomocí klimatizační komory se simulují hodnoty
v rozmezí od -50 do +50 °C a relativní vlhkost až do výše
95 %. Zejména v oblasti přepravy nápojů často dochází ke změnám teplot baleného zboží. Například nápoje
jsou uskladněny v prostředí, které odpovídá přibližně
5–10 °C. Během jejich nakládky může dojít k jejich zahřátí, které způsobí rosení. Orosené plastové lahve následně kloužou jedna po druhé, což má významný vliv
na soudržnost a stabilitu obsahu paletové jednotky.

A pár dalších poznatků na závěr
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Copacking: kombinace rukou
a strojů
Copacking (contract packaging) nabízí klientům především z řad retailu, FMCG nebo e-commerce
přebalování výrobků, výrobu skupinových balení, etiketování a mnohé další aktivity. Poskytovatelé
popsaného servisu disponují speciálními stroji, ale především šikovnými zaměstnanci. Stále jde totiž
především o manuální procesy. Mezi společnosti poskytující zmíněné služby s přidanou hodnotou
spadající pod VAS (Value Added Services) patří například ESA logistika, FM Logistic, Mail Step, ale
také THIMM pack’n’display.
Adriana Weberová

S

polečnost ESA logistika poskytuje VAS ve vlastních prostorách, ale také přímo u zákazníků již
20 let. Služby balení a úprav zboží nabízí v České
republice, na Slovensku a v Polsku. V loňském roce jimi
prošlo více než 45 milionů kusů zboží. „Disponujeme
flexibilními kapacitami VAS umožňujícími pokrýt sezonní
výkyvy potřeb zákazníků. Pracujeme s rozličnými druhy
zboží, navrhujeme vhodné postupy i technologie a jsme
schopni takto zpracovat i velké sezonní objemy,“ uvádí
její provozní ředitel Věnceslav Dobrynský. Největší zájem je o balení a přebalování, ale také o úpravu zboží
pro lokální trhy. Služba je frekventovaná a vyhledávaná
zejména dovozci zboží ze zahraničí. „Nabízíme překlad,
výrobu a vkládání návodů a dalších dokladů k výrobkům,
etiketování nebo potisk výrobků, označování cenovkami,
EAN kódy nebo naopak odstraňování nevhodných oba52 www.packagingherald.cz

lů a etiket. U nás a na Slovensku jsme schopni zajistit
kolkování na kolkovacích linkách nebo služby celních
a daňových skladů,“ uvádí příklady Věnceslav Dobrynský. Obaly tento poskytovatel služby často sám navrhuje
včetně materiálů tak, aby balení probíhalo co nejefektivnějším způsobem při zachování potřebných vlastností
obalů. Například společnost FM Logistic nejčastěji balí
do perforované fólie, teplem smrštitelných sleevů a lepenkových krabic.
Roste také poptávka ze strany e-shopů. Často se jedná o specifická balení zakázek pro koncové příjemce
podle konkrétní objednávky, tedy s různým obsahem
a objemem. Ohled je samozřejmě brán na ochranu proti
poškození výrobků během distribuce. „Nabízíme také
skenování částí výrobku, typicky výrobních čísel, a ode-
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slání této informace zpět do e-shopu.
Pro některé klienty, zejména pro prodejce elektroniky a výrobků se zárukou,
je důležité vědět, jaký konkrétní výrobek
byl komu odeslán. Dále nabízíme výrobu
a vložení dokumentace do balíku, například certifikát, záruční list, faktura atp.,“
vyjmenovává k e-shopům Věnceslav Dobrynský. Zájem je také o přípravy promo akcí
a o speciality spočívající v kompletaci výrobků z dílů či součástek, kompletaci sad komponentů a další činnosti, které je společnost
ESA logistika schopna zajistit i v prostorách zákazníků.
Také ve společnosti FM Logistic si kromě balení promočních
balíčků poradí se štítkováním
jazykových mutací, etiketováním, ale i potiskem etiket.
„Nabízíme veškeré možnosti
zpracování ručních kompletací, strojního balení do fólií i lepenkových krabic, sestavování vánočních kolekcí
a prodejních balení. Velký zájem je o kompletaci balíčků do otevřených prodejen a samozřejmě kompletace
vánočních balení,“ doplňuje za dalšího providera Alena
Fencl, obchodní ředitelka z firmy Mail Step.

fólie s 3D předměty nebo automatickou
balicí linku na balení do lepenkových krabic,“ dodává za Mail Step Alena Fencl.
U velké části copackingových
služeb je ale stále nedílnou
součástí ruční práce. Balicí
a kompletační linky vždy kombinují strojní i lidský faktor. Pro
Copacking
nabízí také společnost
dlouhodobé a vysokoobjeTHIMM pack’n’display.
mové zakázky jsou využívány balicí a kompletační linky.
U menších a komplikovanějších zakázek jde o kombinaci
strojové a nezastupitelné ruční práce. Stále však většinou převládá manuální práce.
Ve společnosti Mail Step mají
více než 90 pracovišť pro ruční
kompletace. Strojní dokončovací práce, finishing, jsou zde
velmi žádané od vydavatelského trhu. „Součástí těchto
kompletací je personalizace, transakční i transpromo
tisky, příbaly 3D předmětů, vklady a vlepy do časopisů
a balení do různých fólií. Zde je potřeba zdůraznit i možnost balení do biodegradabilní fólie. Tu využívá například
populární titul National Geographic,“ říká Alena Fencl.

Balicí a kompletační linky
kombinují strojní i lidský faktor.

Požadavkem je dohledatelnost
Nejvyšší nároky jsou podle Věnceslava Dobrynského kladeny
na služby kompletace výrobků
v oblasti potravin, kde musí být
zaručena jejich absolutní dohledatelnost podle druhu, šarže,
data výroby a trasy přepravy, a to
i zpětně. Dohledatelnost musí
být zajištěna, i pokud se výrobek skládá z více komponent od různých dodavatelů,
což je typická situace pro každý kompletovaný výrobek.
U chlazeného zboží je v ESA logistika doloženo zachování požadované teploty během logistického procesu,
tedy i kompletace nebo přebalování.
Úpravy (zejména potravinářského) zboží probíhají na balicích a kompletačních linkách a zařízeních, které jsou
uzpůsobeny pro daný sortiment. Ve společnosti FM Logistic disponují poloautomatickými a automatickými podavači, pásovými dopravníky, smršťovacími tunely nebo
například automatickými zdvihovými zařízeními. „Využíváme poloautomatické balicí linky pro balení tiskovin do

Copacking umějí i lepenkáři
Službu copacking nabízejí
také ve společnosti. Například
ve všetatské pobočce THIMM
pack’n’display ji začali nabízet
v době, kdy nastartovali výrobu POS prezentací a dárkových
obalů, tedy asi před třemi lety.
Foto: ESA logistika
„Chtěli jsme zákazníkům nabídnout kompletní full service, a zavedení copackingu proto bylo dalším logickým krokem.
Nyní nabízíme našim zákazníkům kompletní balíček
– tedy nejen výrobu obalů a displejů, ale i jejich naplnění zbožím a dodání na místo určení,“ prozrazuje
project manager POS & POP Leoš Máslo. Vzhledem
k různorodosti projektů je i podle něho nutný velký
podíl manuální práce a individuální přístup. Není nic
výjimečného, když je nutné zkompletovat balení, kde
jsou produkty kombinovány např. s reklamním předmětem nebo s letákem. Postupně se však i zde začíná
prosazovat automatizace.
Na praktické ukázky se zaměříme v srpnovém vydání.
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Automatizace se prosazuje…
Dodavatelé sofistikovaných technologií
se předhánějí v nabídce inteligentních řešení.
Ta lze aplikovat například v podobě nezávislých
vozíků pro primární balení v potravinářském či
nápojářském průmyslu. V automotive už zase
běžně pomáhají roboty.
Adriana Weberová

V

ýrobci potravin a nápojů potřebují nabízet balení
širokého sortimentu produktů ve vysokém počtu typů obalů, aniž by to jakkoliv narušilo jejich
produktivitu. Na aktuální situaci zareagovala společnost
Rockwell Automation. Odpověď na zmíněné trendy v podobě zvýšení kapacity výroby spočívá ve využívání nového kompaktního inteligentního dopravníkového systému iTRAK 5730.

Technologie nezávislých vozíků nabízí hned několik
výhod oproti tradičním systémům s ozubenými a řetězovými převody a pásovými dopravníky. Kromě značné flexibility strojů poskytuje například sledovatelnost
a prodlouženou dobu v provozu.
Pomocí magnetického pohonu se mohou individuálně
ovládané vozíky rychle rozjet nebo zastavit s vysokou
přesností, což snižuje opotřebování stroje a zajišťuje
vysokou energetickou účinnost. Technologie umožňuje
také rychlé řízení přestaveb pomocí předem nakonfigurovaných pohybových profilů, které lze implementovat
stisknutím tlačítka na operátorském rozhraní.
Systém iTRAK 5730 má z portfolia systémů nezávislých vozíků od společnosti Rockwell Automation nejmenší půdorys. Poskytuje minimální rozestup 50 mm,
což jej činí ideálním pro primární balicí aplikace, například průběžné balení, nakládání do lepenkových krabic
nebo plnění, balení a svařování do blistrů. Systém lze
rovněž snadno integrovat do architektury výrobce tak,
aby poskytoval analytické údaje, které pomohou optimalizovat spotřebu energie, monitorovat opotřebování
součástí a zkracovat odstávky. „Novinka rozšiřuje flexibilitu a produktivitu systémů iTRAK, neboť dokáže splnit rostoucí poptávku po produktech přizpůsobených
54 www.packagingherald.cz

iTRAK 5730 od Rockwell Automation

pro potravinářský a nápojový průmysl,“ uvádí Michaela Kaufmann, produktová manažerka systémů iTRAK
ve společnosti Rockwell Automation. „Technologie je
skutečně škálovatelná. Váš systém může mít rozteč od
50 mm a mít formu malého samostatného stroje nebo
může mít třeba délku 100 metrů a být součástí velké
složité linky.“

Bezpečnost vždy na prvním místě –
více na:

Úkolem bylo zlepšit přepravu obalových materiálů
Druhá ukázka nás zavede do Španělska, kde společnost
TB Spain Injection (TBSI) vyrábí plastové komponenty
pro automobilový průmysl. Její produkty se využívají
v sedadlech aut, elektrickém vedení a součástech motoru. Mezi zákazníky firmy se řadí automobiloví výrobci PSA Group, Volkswagen, Renault-Nissan a Ford. Ke
zlepšení produktivity zde v interní přepravě materiálů
pomáhají dva roboty MiR. Měsíčně najezdí přes 100 km
a umožnily podniku přesunout dva skladové techniky na
zajímavější pozice v distribuci.

Vydejte se s námi do provozu –
zhlédněte video

Automatizace a digitalizace
jsou v automotive klíčové – více na:

Papírové obaly pro zasílání produktů
v E-COMMERCE odvětví.
- prvotřídní ochrana zboží při přepravě
- pevné sváry všech 4 stran obalu
- možnost integrace skenování, etiketování ...
- vhodné pro výrobky různých velikostí
- přes 60 let zkušeností a vývoje

beck-Serienpacker paperbag vs st

www.nedpak.cz

+420 251 550 692
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Řezací stůl Zünd D3 byl představen i na virtual.drupě.

Vzorkovací a produkční plotry
Zatímco původ slova plotr sahá k jednoduchému čárovému tisku velkoplošných technických výkresů,
dnes se již tento výraz přestává pro výhradně tisková zařízení používat. Označuje buď řezací, nebo
kombinovaná (řezací a tisková) velkoplošná zařízení.
Miroslav Dočkal

T

rendem posledních let je zvyšování výkonu těchto zařízení, která již přestávají být používána pouze k výrobě vzorků, ale stále více jsou využívána
i v malonákladové produkci obalů. Archové plotry, které
jsou označovány také jako stoly, jsou v obalovém průmyslu využívány zejména k řezání hladkých i vlnitých
lepenek, ale i plastů, fólií či samolepek. Rolové plotry
jsou využívány zejména pro ořez posledních dvou zmíněných kategorií. Zvyšují se rovněž možnosti automatizované výbavy plotrů, jako jsou nakladače a vykladače
či přímo kombinace s průmyslovými roboty a koboty, ale
využitelnost této výbavy je v našich podmínkách vzhledem k jejich ceně zatím omezená. Mezi obráběcí plotry,
schopné zpracovat i PVC desky či akryláty, můžeme řadit gravírky a frézy.
Novinka na českém trhu: DUPLO PFi Blade
FORMICA CZ uvedla na český trh vysoce automatizované řezací plotry DUPLO PFi Blade, určené zejména
pro vzorkování a malonákladovou výrobu obalů, tvarový
výsek, bigování a násek samolepicích etiket. Stroj nabízí
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využití až čtyř nástrojů současně. Hlava může zároveň
řezat, bigovat i perforovat. Přesnost řezání zajišťují oscilační a natáčecí nůž. Lze řezat materiály až do 6mm
tloušťky a plošné hmotnosti 400 g/m2.
Plotry jsou k dispozici ve formátech B2+ a B3+.

DUPLO PFi Blade ve formátu B3,
novinka na českém trhu

Kongsberg je od dubna PCS
Letos v prvním čtvrtletí převzala investiční společnost
OpenGate Capital od společnosti Esko výrobce řezacích
plotrů Kongsberg, který od počátku dubna nese název
Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS).
Akvizice zahrnuje původní výzkumné a vývojové pracoviště v norském Kongsbergu a výrobní závod v Brně.
Z hlediska české podpory společností Macron Systems
se nic nemění.
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Stroje Kongsberg jsou používány i pro výrobu až do několika set kusů obalů. Kamera řezacího plotru si sama
vyhledá registrační značky a napasuje na ně ořezovou
cestu. Pro vyšší efektivitu lze plotry Kongsberg vybavit
též automatickým nakladačem archů. Mezi novinky patří
dokončovací stůl C24 s podavačem a stohovačem. Nový
nástroj VariAngle určený pro stoly Kongsberg C a XP
umožňuje řezání v libovolném úhlu od 0 do 60 stupňů v krocích po 0,5 stupně při vysokých rychlostech až
100 m/min. a s rychlejšími přestavbovými časy.

Zünd se stolem D3 i na virtual.drupě
Zünd Systemtechnik demonstroval na virtual.drupě možnosti řezacího stolu Zünd D3, schopnosti softwaru ZCC
i rozhraní Pick & Place. Nástroj Press Cutting Tool (PCT)
je oproti současným oscilačním a rylovacím nástrojům
stabilnější, což vede k vyšší rychlosti i čistým přesným
hranám. Vhodný je pro vlnité lepenky až do tloušťky
7 mm a v kombinaci s novým nožem Z104 i pro řezání
poloměrů menších než 3 mm.
Ani Mimaki není mimo
Mimaki nově nabízí rolové řezací plotry řady CG Professional FXII. Oproti řadě FX jsou v nové řadě FXII
použity při konstrukci kvalitnější a odolnější materiály,
které zvýší životnost plotru a určují tento produkt pro
provoz při vysokém zatížení. Určeny jsou zejména pro
ořez samolepicích fólií. Fólie jsou podtlakově přisávány
k plotru, čímž je umožněno bezproblémové řezání i velmi tenkých fólií. Nedochází k jejich zvlnění pod řezací
hlavou. Všechny modely jsou vybaveny integrovaným
odvíječem fólie.

Dokončovací stůl Kongsberg C24

Novinkou Summy je S ONE
O řadě rolových řezacích plotrů SummaCut jsme v Packaging Heraldu již psali. Nyní ji nahrazuje nová řada
S One. Nastavitelná funkce FlexCut zajišťuje vysokou
přesnost výseku. Vytvoří perforovaný řez, který umožní
materiálu zachovat si nezbytnou tuhost pro transport,
a přitom se snadno rozpadá na jednotlivé kusy. Systém
senzorů OPOS Xtra pro ořezávání detailů čte registrační
značky rychle a rychle automaticky kompenzuje. Funkce OPOS Xtra je výhodná zvláště pro zpracování úloh
s malými samolepicími etiketami, protože velmi přesně
detekuje změny jejich zakřivení. Pro samotné řezání je
použit vlečný nůž s přítlakem 600 g.

Summa S One navazuje na řadu SummaCut.

Když CO2 laser nestačí, nastupuje vláknový
Plotry v základním smyslu označují zařízení používající
klasické, obvykle kovové nože a další nástroje, přestože
jejich pohyb je řízen digitálně. Laser je u těchto zařízení využit jen v optickém navádění a kontrole (systémy
OPOS apod.). Speciální oblastí jsou ovšem plně laserová
zařízení využívající laser i k samotnému řezání. V jejich
rámci jsou odlišovány plotrové lasery („plotry“) od laserů
se skenovací hlavou. Oba tyto druhy využívají obvykle
CO2 laser. Na kovy a některé plasty ovšem CO2 laser
nestačí (snad kromě značení eloxovaného hliníku) a je
potřeba laseru vláknového. Využívány jsou pro řezání
a gravírování, zejména u řezání vlnitých lepenek přitom
současné laserové plotry mají stále navrch nad plotry
klasickými. Plotrové lasery řežou i velké formáty a silné materiály do několika centimetrů tloušťky: řez je zde
zcela kolmý, je ale pomalejší. Skenovací hlava je rychlejší, použitelná ale jen na menší plochu a řez do 0,5 cm
tloušťky.
Velkých hráčů je více (včetně českých)
Mezi další významné značky plotrů patří například ARISTO (jejich českým distributorem je společnost HaWe
Systems), GERBER (na českém trhu zastoupené zejména společností Spandex) a GRAPHTEC (od poměrně
nedávné doby distribuovány dominantně papírenskou
společností Igepa). Zmínit musíme i výkonné české CNC
gravírky Comagrav (COMAC).
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Společnost Koenig & Bauer
představila mj. ofsetový archový stroj Rapida 106 X.

Impremia IS29s UV inkjetový stroj od společnosti Komori.

Jaká byla virtuální drupa?
Největší světový polygrafický veletrh světa, düsseldorfská drupa, se měl původně konat již před
rokem. Epidemie nemoci covid-19 vše změnila a po dohadech o případném přesunu, odstoupení
mnoha vystavovatelů a zveřejnění spousty novinek, plánovaných původně právě na drupu, nakonec
tato akce letos proběhla od 20. do 23. dubna v elektronické podobě jako virtual.drupa.
Miroslav Dočkal

V

irtual.drupa byla rozdělena do tří oblastí: Conference Area, Exhibition Space a Networking Plaza, o jejichž účelu dostatečně vypovídají už jejich názvy.

virtual.drupa v číslech a její partneři

A nyní se již zaměříme na představené novinky.
Komori do nanografie
Společnost Komori jakožto Zlatý partner virtual.drupy zde uvedla na trh inkjetové stroje Impremia NS40
a IS29s. NS40 ve formátu B1 je nanografický inkjet tisknoucí barvami NanoInk rychlostí 6 500 archů/h. IS29s
je UV inkjet formátu B2 s rychlostí tisku 3 000 archů/h.
Představeny byly i automatizované ofsetové archové
stroje řady G/GX Advance.
Nanografii samozřejmě na drupě představila i její „domovská“ společnost Landa Digital Printing.
Koenig & Bauer vsadila na obaly
Společnost Koenig & Bauer představila zejména „živé
přenosy“ obalového tisku na lepenkové skládačky,
vlnitou lepenku i fólie. Probíhal tisk, nanášení fólie za
studena a lakování na stroji Rapida 106 X, ražba, výsek,
58 www.packagingherald.cz

výlup a rozlam na stroji CutPRO X 106 i lepení na lepičce
Omega Allpro 110. Potisk obalů ukázal i digitální single-pass stroj RotaJET. Potisk a zpracování vlnité lepenky
předvedly stroje CorruJET (inkjetový potisk vlnité lepenky), CorruCUT (flexotisk s rotačním výsekem) a flexotiskový CorruFLEX. Vůbec poprvé byl předveden při digitálním potisku lepenkových skládaček VariJET 106 od
joint venture Koenig & Bauer Durst. Předvedena byla
i nejnovější CI flexotisková rotačka Evo XC specializovaná na menší a střední náklady obalů. V rámci přednášek v Conference Area specialisté Koenig & Bauer řešili
například možnosti nasazení umělé inteligence v tisku.
Xeikon na etikety se dvěma bílými
Etiketový Xeikon PX30000 UV je rozšířením inkjetové
řady Panther. Pracuje s osmi tiskovými jednotkami, hned
dvě z nich jsou určeny pro tisk bílou barvou. Pohon stroje zajišťuje digitální workflow X-800. Stroj je určen k tisku etiket pro kosmetiku, potraviny a nápoje (zejména
prémiová piva), ale i chemických výrobků. Tiskne v šířce
substrátu do 340 mm maximální rychlostí 70 m/min. Nutno dodat, že společnost Xeikon byla dříve významným
výrobcem elektrografických zařízení na „klasické“ bázi
suchého toneru a dodnes nabízí i tyto stroje.
KURZ míří na bezpečnost i design
Platinovým partnerem virtual.drupy byla společnost
Leonhard Kurz, která se podobně jako mnoho dalších

VELETRHY | VÝSTAVY | AKCE

vystavovatelů (jmenujme za všechny z dosud neuvedených alespoň Windmöller & Hölscher) více než jindy
soustředila na „přirozenou“ prezentaci svých výrobků
v rámci šířeji pojatých tematických přednášek. Vyzdvihneme dvě z jejích novinek. Aplikace Trustseal Digital
kombinuje kódovací řešení Kurz Trustcode s kryptografickým šifrováním, jehož výsledkem je unikátní QR nebo
Datamatrix kód, které lze číst běžnými čtečkami. Lze je
kombinovat i s dalšími řešeními řady Trustconcept. Další
zajímavou novinkou je druhá verze setu designových
trendů Krabice vedle krabice (Box next to Box), jejíž první verze vyšla před dvěma lety. Pro současné trendy bylo
vyvinuto osm nových barev a tři nové dekory horkou ražbou. Představeny byly na papíru od Büttenpapierfabrik
Gmund s použitím nástrojů dceřiné společnosti KURZ
Hinderer + Mühlich.
Konica Minolta se škálou prezentací
Rozsáhlý prezentační program nabídla i společnost
Konica Minolta. Představila například Prokom, uživatelskou komunitu zákazníků KM a jejich zkušenosti se

snižováním finančních nákladů a zvyšováním efektivity
i ziskovosti v době pandemie. Automatizovaná produkce
digitálního tisku byla zase představena na kombinaci
web to print řešení AccurioPro Flux, kontroly tiskového
prostředí s ovládacím panelem AccurioPro, archových
strojů AccurioPress C4080 a C14000 a inteligentního
inline dokončování. V přednášce se pozornost zaměřila na nedávno uvedený UV inkjet AccurioJet KM-1e
zvládající i potisk nadrozměrných formátů B2+. Ze zušlechťovacích zařízení byl představen MGI JetVarnish
3D S a nechybělo ani představení vysokorychlostního
laserového výseku Motioncutter. Pro obaláře byla velmi
zajímavá prezentace jednotného pracovního workflow
pro potisk etiket i krabic z vlnité lepenky.
Nebylo to špatné
Vzhledem ke všem omezením nezbývá než hodnotit
virtual.drupu pozitivně, i když orientace na veletržním
webu mohla být možná německy důkladnější. Už se ale
jistě všichni těšíme, že příští ročník v roce 2024 si užijeme naživo.
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Na Karlštejně umějí
exkluzivní i logistické etikety
Řekneme-li Karlštejn, vybaví se každému z nás známý hrad. A právě do této obce jsme se vydali
na návštěvu, ale nikoli této památky, ale firmy SVS, která v Karlštejně sídlí. Prostřednictvím této
reportáže zvu na návštěvu i vás. Průvodce firmou SVS nám dělali ředitel společnosti Martin Dohnal
a jeho syn Jiří, který vykonává funkci provozního ředitele.
Adriana Weberová

M

yšlenka založit firmu na výrobu etiket vznikla
na jedné výstavě, kde Martin Dohnal viděl tisknout jednoduchý sítotiskový stroj, a natolik se
mu to zalíbilo, že v lednu 1990 přivezl do republiky jeden z prvních poloautomatických sítotiskových strojů.
Stroj se podařilo rozběhnout a v březnu 1990 prodal své
první etikety. Na konci roku již dodával odolné etikety
pro Škodu Mladá Boleslav.
Na počátku činnosti sídlila firma v Praze a postupně s jejím růstem samozřejmě rostly také nároky na prostory.
Rostoucí ceny nájmů v Praze přinutily Martina Dohnala
hledat nové sídlo a náhoda jej přivedla k opuštěnému
kancelářskému areálu v Karlštejně. Do místa se zami-
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loval a za pomoci grantů postupně z trosek vybudoval
moderní areál.
SVS je rodinnou firmou, kde děti postupně přebírají
místa
Syn Jiří chodil do tiskárny již od dětství na brigády a později následovalo studium grafické školy. Ve firmě se
zabýval zaváděním automatizovaných SW nástrojů pro
přípravu tisku a organizací výroby a postupně přešel až
do funkce provozního ředitele. Dcera Marcela studovala
v zahraničí a přes brigádu na vysoké škole v oblasti řízení
kvality se dostala do kontaktu se zahraničními zákazníky
a zjistila, že nabyté vědomosti je schopna naplno uplatnit
v rodinné firmě, kde má na starosti právě tuto oblast.
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Jiří Dohnal při kontrole digitálního tisku

Obchodní ředitelka Jana Valdová v grafickém studiu

Na počátku své činnosti se firma zabývala především
výrobou odolných etiket pro průmyslové zákazníky.
Sítotisk dokáže vyrobit velmi odolné etikety a ty jsou
důležitou součástí výroby dodnes. Zákazníci ale začali
postupně požadovat i jiné typy etiket a firma byla nucena reagovat rozšiřováním vybavení a výrobní kapacity.
Postupně byla zahájena i výroba klasických etiket, etiket
logistických a následně se podle požadavků zákazníků
zvyšovala míra jejich zušlechtění.

vrcholí od října do února, letos to bylo ale vlivem pandemie po celý rok a jejich význam do budoucna díky
nárůstu online prodejů dále poroste.

Sítotisk byl následně doplněn flexotiskem a později digitálním tiskovým strojem HP Indigo. SVS tedy dokáže
zpracovat zakázky od malých a středních až po ty velké,
včetně zpracování variabilních dat.
Firma disponuje nejmodernějším workflow systémem od
společnosti ESKO, který eliminuje chyby a díky automatizaci zvyšuje propustnost dat od zákazníka do výroby.
Každý rok dochází k navyšování počtu zakázek a moderní strojové vybavení by postrádalo smysl, pokud by
je tyto operace brzdily. Výhody systému ocenili zvláště
v průběhu posledního roku, kdy vlivem pandemie covidu-19 docházelo k urgentním požadavkům zákazníků
a častým změnám, které takto dokázali úspěšně zvládnout. Výhody automatizace se projevují také například
při spolupráci s automobilkami.
Spektrum produktů, které se zde dnes vyrábějí, je velmi široké. Na jedné straně stojí nejlépe vybavený stroj
ABG Digicon 3 disponující dvěma flexotiskovými a třemi sítotiskovými jednotkami, speciální reliéfní jednotkou
a dvěma jednotkami horké ražby. Využíván je především
pro náročné etikety na alkohol a kosmetiku.
Na druhé straně mají stroj ABG Vectra. Jde o nejrychlejší
a nejmodernější zařízení pro výrobu logistických etiket.
Zařízení je plně automatické včetně nakládání a vykládání dutinek a umožňuje vyrábět i velké zakázky v krátkém čase. Samozřejmostí je používání dutinek různých
průměrů a délek. Zájem o podobný typ etiket pravidelně

Martin Dohnal ve skladu sít

„Snažíme se investovat do nejmodernějších zařízení, která mají velmi krátkou dobu přípravy a minimální náklady
na nastavení produkce. Díky tomu jsme schopni ve velmi
krátkém čase dodávat zákazníkům i ty nejsložitější zakázky,“ podotýká Martin Dohnal.

Firma disponuje nejmodernějším
workflow systémem od společnosti
ESKO a technologiemi HP a ABG.
Důležitou součástí firemní kultury je i vztah k životnímu
prostředí. Starší technologie jsou nahrazovány nejmodernějšími s nižšími energetickými nároky. Byly zrekonstruovány budovy, firma má vlastní solární energii a využívá rekuperaci odpadního tepla ze strojů pro vytápění.
Ve výrobě jsou používány materiály šetrnější k životnímu
prostředí. Papírové materiály používají výhradně s FSC
certifikací. „Zákazníkům jsme dále schopni nabídnout
materiály biodegradabilní, kompostovatelné, přesně
podle jejich požadavků,“ uzavírá Martin Dohnal. A nyní
se už vydáme do výroby.
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ABG Digicon 3 – stroj vybavený dvěma flexotiskovými, třemi sítotiskovými jednotkami a dvěma jednotkami pro horkou ražbu.

Sítotisková jednotka umožňuje nanesení velkého nánosu barvy nebo laku.
Používají se především pro výrobu odolných etiket a etiket s reliéfními efekty.

Horká ražba – prakticky povinnou úpravou etiket pro alkohol nebo kosmetiku je horká ražba. Stroj disponuje dvěma nezávislými jednotkami Big Foot, které
dokážou vyvinout tlak až 50 tun. Jednotky jsou otočné, takže umožňují souběžné využití více různých fólií při maximální hospodárnosti provozu.

Ukázka produkce etiket vytvořených sítotiskem a horkou ražbou
na černém substrátu. V tomto případě nebyl použit flexotisk ani digitální tisk.
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Exkluzivní etikety jsou tištěny digitálně, lze takto realizovat různé varianty
včetně variabilního dokončení použitím různých efektů.
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ABG Omega 530 – stroj pro výrobu logistických etiket. Disponuje výsekovou
jednotkou s rychlou výměnou výsekového válce, rozřezem a plně automatickým
karuselem s nakládáním dutinek a vykládáním hotové produkce.

Odtažení mřížky – podle požadavku zákazníka je mřížka odtažena
a není součástí finální produkce. U etiket na prořez je tato operace vynechána.

Vykládání hotových produktů – otočný karusel se čtyřmi rameny umožňuje
automatické vykládání hotové produkce, kterou odebírá obsluha.

Logistické etikety – je možné vyrobit nejrůznější velikosti, délky návinů i různé
průměry dutinek. Každá rolička je přelepena štítkem s popisem zakázky.
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Výroba europalet od A do Z
Dřevěné palety jsou nezbytnou součástí téměř všech logistických procesů a přepravu zboží si bez
nich nedovedeme představit. Přesto se často jedná o opomíjenou oblast, kterou řada aktérů na trhu
chápe jako něco okrajového, čemu není třeba věnovat příliš velkou pozornost. Proto jsme navštívili
společnost Wotan Forest, ve které vás provedeme jejich výrobou od A do Z.
Adriana Weberová

D

řevěná paleta není pouze „několik prken sbitých
dohromady“, ale na jejich konstrukci a vlastnosti
je kladena celá řada přísných požadavků. Dřevěných palet existuje mnoho druhů, ale pro zjednodušení
se budeme nadále zabývat pouze jejich nejrozšířenějším typem – europaletou, která v letošním roce slaví
kulaté výročí 60 let od jejího prvního uvedení na trh.

Krátce o společnosti Wotan Forest
Od svého vzniku v roce 2003 ušla firma dlouhou
cestu. Na začátku bylo více společností, které
spojily své síly dohromady a daly tak vzniknout
zcela nové firmě Wotan Forest. S postupem času se
firma rozrůstala o další členy a rozšiřovala své pole
působnosti na další dřevařská odvětví. V roce 2013
se rozrostla o společnost s dlouholetou tradicí, a to

Na začátek trochu teorie
Europalety jsou vyrobeny na základě normy ČSN 26
9110 – Evropská čtyřcestná prostá paleta EUR a podle
mezinárodní normy UIC 435-2.

o ALFA Plywood Solnice. Touto fúzí se obohatila
o více než 120 zaměstnanců a získala provozovnu
na výrobu kvalitní české překližky a dýhy. Dalším
krokem byl vstup na trh s obalovým materiálem
a paletami. To se podařilo v roce 2015 díky koupi
jedné z největších českých firem na výrobu palet
JILOS HORKA. Nový přírůstek přinesl do nabídky

Nejdůležitější vlastnosti europalety na:
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společnosti kvalitní palety všeho druhu. A právě
tento provoz jsme navštívili.
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A jak vlastně probíhá výroba prvotřídních palet?
Abychom získali obrázek ze skutečné výroby palet, navštívili jsme společnost Wotan Forest, konkrétně jednu z jejích poboček, která sídlí v Horce u Staré Paky.
A proč jsme si k návštěvě vybrali právě ji? Na otázku
nejlépe odpoví výkonný ředitel Zemského výboru EPAL
pro ČR a SR Milan Kovařík: „Společnost Wotan Forest
patří dlouhodobě mezi největší a nejmodernější výrobce
palet v České a Slovenské republice. Již mnoho let je
držitelem řádných licencí na výrobu i opravu palet EPAL

a s plnou odpovědností mohu prohlásit, že jejich palety
dlouhodobě patří jednoznačně mezi špičku.“
V současnosti zaměstnává více než 600 pracovníků. Na
čtyřech pilách a ve čtyřech dřevozpracujících závodech
se vyrábí vše od palubek až po paletové ohrádky. Ročně společnost pořeže přes 300 000 m3 dřeva a usuší
přes 100 000 m3, stluče více než 2 500 000 kusů palet,
350 000 paletových ohrádek a vyrobí přes 30 000 m3
překližky.

Europaleta letos slaví
60 let od uvedení na trh.

Celý proces začíná příjezdem nákladního vozidla se surovinou neboli kulatinou.

Dalším krokem je odkornění kulatiny
na manipulačních linkách.

Kulatina následně prochází přes měřicí rám
a je rozdělena podle tloušťky čepů.

Odtud podle operativního požadavku a pokynu z pilnice
postupuje na rozřezání na konkrétní rozměry.
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Velín pilnice, ze které je řízena pořezová linka.

Dřevo nařezané na požadované rozměry
pokračuje na sušení a/nebo tepelné ošetření do sušáren.

Součástí automatické linky je i nejnovější robot KR QUANTEC PA
od společnosti KUKA.

Automatická linka také pravidelně doplňuje všechny potřebné dřevěné desky,
požadované druhy špalků (podle přání zákazníka z masivu nebo lisované)
a přibíjí je ke spodní části palety, která je (v tomto provozu) automaticky připravována předem.

Kompletace palety probíhá zcela automaticky
a bez zásahu obsluhy.
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U usušených a tepelně ošetřených desek se následně frézují (náběhové) hrany
dolních desek palet a pokračují na kompletaci palety do automatické linky.

Řádně vyrobené palety podle normy a pod řádnou výrobní licencí (EPAL)
se také označují automatickým nastřelením kontrolní sponky.

Frézované desky spodní části palet jsou připravené k přibití.

Po kompletaci palety se provádí její označení – vypalováním nebo pomocí inkoustového tisku.
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Europaleta je složena
z 11 dřevěných desek,
78 hřebíků
a 9 špalků.

Wotan Forest vyrobí
ročně
2 500 000 palet.

Hotové dokončené značkové palety
špičkové kvality se následně skladují
a odcházejí k zákazníkům.
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Plnička na PET lahve patří
k nejmodernějším v Evropě
Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je součástí skupiny Coca-Cola Hellenic se sídlem ve
Švýcarsku. V České republice provozuje dva závody na výrobu nealkoholických nápojů, v Praze-Kyjích
a v Teplicích nad Metují. V tom pražském v současné době běží hned několik plnicích linek. Nejnovější
je plně automatizovaná linka na PET lahve. Rozsáhlou modernizací prošla také nedávno plechovková
linka. Realizací projektů byla pověřena společnost Krones. Provozem nás provedl Filip Kostka, plant
engineering manager společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.
Adriana Weberová

V

Kyjích je v současné době v provozu šest plnicích
linek. Jedna plní skleněné lahve velikosti 200,
250 a 330 ml, druhá plechovky o objemu 250,
330 a 500 ml a následuje malá linka plnící tzv. bag-in-boxy. V závodě je dále moderní aseptická linka na PET
lahve určená pro speciální produkty, jako jsou například
nápoje rostlinného původu Adez. Z technologického vybavení však dominují dvě moderní a rychlé linky stáčející
nealkoholické nápoje do PET lahví. V pražském závodě se rovněž nacházejí stroje na výrobu PET preforem,
z nichž se na PET linkách vyfukují lahve.

V závodě v Kyjích probíhá také výroba sirupů. K ní je
používána upravená voda z vodárny, sladidla a koncentráty od The Coca-Cola Company a Monster. Koncentráty jsou dodávány v různých baleních (kontejnery, sudy,
kanystry, pytle nebo sáčky) a velikostech. Sirupárna je
vybavena tanky, ventilovými bloky, zařízením k rozpouštění a čerpání koncentrátů, čisticí sanitační dvouliniovou
jednotkou, navažovnou koncentrátů, ale také například
rozpouštěcí jednotkou na řepný cukr a zásobníky na
sirupy s kapacitou 195 tun. Každý sirupový recept má
svůj jedinečný proces výroby, kterých je kolem 80.
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Modernizace původní linky na PET lahve, na kterou
se zaměříme pouze okrajově, proběhla v roce 2018.
V tzv. čisté části byl vyměněn Krones ErgoBloc, který
tvoří vyfukovací, etiketovací a plnicí stroje. Balicí část
zůstala původní. Modernizací prošla také sekce paletizace. Výsledkem je zvýšení kapacity u hlavního balení
(0,5 a 1,75 l) o 28 %.
V roce 2019 došlo paralelně
ke dvěma novým instalacím.
První se týkala pořízení zcela
nové, kompletní a plně automatizované PET linky na klíč
od dodavatele Krones. „Projekt byl zahájen na konci
roku 2018. Před samotnou instalací nové linky byly nutné poměrně rozsáhlé stavební úpravy haly. Proběhlo
například vybudování nové podlahy a kanalizace. Posta-

veno a využito bylo také nové
patro budovy, které slouží ke
skladování raw materiálů (plechovek, víček, fólií atp.). Výroba byla zahájena v druhém čtvrtletí roku 2019. Linka
aktuálně slouží ke stáčení nápojů do lahví o objemu
0,5; 1; 1,25 a 1,75 l,“ doplňuje Filip Kostka. V následujících řádcích se zaměříme právě na tuto linku.

Celková délka linky
je kolem 120 metrů.

Základem uceleného řešení výroby od vyfukování preforem až po paletizaci je
ErgoBloc, který tvoří vyfukovací, etiketovací a plnicí část.

Na začátku linky jsou nainstalována zařízení sloužící k přívodu médií
– například vody, sirupu, ale také k „přívodu“ víček a preforem.

Preformy putují do vyfukovacího zařízení, kde dochází k výrobě PET lahví. Vyfukovačka umí mimo jiné robotickou výměnu
různých formátů lahví (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley). K nastavení na nový typ obalu stačí pouhých 30 minut.
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Následuje přesun stále prázdných lahví do etiketovacího stroje. Po nalepení plastové etikety lahev
prochází identifikačním zařízením, které na ni laserem aplikuje datum výroby a exspirace.

Nová plnicí linka na PET lahve
patří mezi pět nejmodernějších
zařízení v Evropě. Společnost
Coca-Cola HBC v současné době
instaluje další tři podobné plnicí
linky v jiných zemích.
Plastová víčka směřují rovnou do plniče.

K plnění se používá 160 plnicích ventilů o celkovém výkonu
45 000 lahví za hodinu o objemu 0,5 l. Rychlost je závislá na velikosti balení.

Součástí linky je inspekční stroj, který zkontroluje, zda je lahev dostatečně
naplněna a víčko správně aplikováno. Nevyhovující kusy automaticky vyřadí.
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Naplněné PET lahve míří po dopravnících do stroje Flowliner, kde probíhá
jejich rozřazení.

Následuje shromáždění lahví v akumulační zóně.

Před procesem skupinového balení do teplem smrštitelné fólie dochází
k řazení a dělení PET lahví do předem nastavených skupin.
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Balení do fólie zajišťuje stroj Krones Variopac.

REPORTÁŽ

Výjezd z horkovzdušného tunelu,
ve kterém proběhlo balení do teplem smrštitelné fólie.

Následuje přesun po dopravnících k paletizaci.
V paletizačním stroji Modulpal dochází k přípravě balení na paletizaci.
V další fázi probíhá fixace zboží na paletě automatizovaným ovinovacím strojem
a aplikace identifikačního štítku.

Druhým projektem realizovaným opět společností Krones byl upgrade tzv. mokré části plechovkové linky.
Rekonstrukce spočívala v instalaci nového inspektoru
prázdných plechovek a vyplachovací části linky. Prázdné
plechovky se nově vyplachují ionizovaným vzduchem.
Vyměněn byl dále plnič, mixér a inspektory plných plechovek. „Kapacita zmodernizované části plechovkové linky se zvýšila z 30 000 plechovek za hodinu na
48 000 (podle velikosti balení). Rychlost ale byla limitována kapacitou suché části linky. Upgrade suché části
linky byl realizován v roce 2020. Nainstalovalo se nové
balicí zařízení, paletizátor a dopravníky. „Dále se uvažu-

Konec linky je přímo napojen na nový automatizovaný sklad,
zároveň je ale možné využít manuálního odvozu produktů do skladu
vysokozdvižnými vozíky.

je o pořízení nového pasteru, protože po modernizaci
plechovkové linky jde o poslední limitující faktor z hlediska její maximální kapacity pro pasterované produkty,“
uzavírá Filip Kostka.
Pražský závod funguje již od roku 1993. Zásobuje celý
český a slovenský trh, ale také některé další evropské
státy.

V současné době se dokončuje výstavba automatizovaného skladu v nové budově, kam budou produkty putovat přes most a výtahovými systémy.
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VAŠE PRODUKTY
V UNIKÁTNÍ
LÁHVI
SÉRIE JIŽ OD 5 000 LAHVÍ

Nabízíme nejen láhve na míru,
ale i ekonomicky dostupnou
úpravu standardních lahví.

EXTRA ČIRÁ
ČIRÁ

TYP UZÁVĚRU
Bartop

Závit

HNĚDÁ
Bajonet

~55mm

ČERNÁ

202mm

500ml

139mm

GLASS that WORKS
SINCE 1827

www.sklomoravia.com

