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EDITORIAL

PROGNÓZA  
O INFORMAČNĚ  
NABITÉM JARU  
SE VYPLNILA!

v dubnovém úvodníku jsme avizovali řadu zajímavých jarních 
akcí a naše předpověď se z větší části splnila. O tom, jak byly 
uplynulé měsíce informačně a odborně nabité, se přesvěd‑ 
číte na následujících stránkách červnového vydání.

V centru událostí byly tiskové technologie, a to hned z několika 
pohledů. Mezinárodní konference CFTA v Mikulově se tento‑
krát zaměřila na barevné trendy ve flexotisku. V Průhonicích 
se mluvilo nejen o ofsetu. Konference potvrdila, že hlavní lídři 
na trhu s ofsetovými technologiemi své portfolio rozšiřují jak  
o hybridní technologie, tak i o digitální stroje. I proto vám při‑
nášíme ukázku digitálního tisku na laminátové fólie, ale také 
přímého tisku na další předměty.

V dubnu se v Mikulově, a to přímo na zámku, uskutečnila další 
odborná akce, jejímž ústředním tématem byla průmyslová 

automatizace. Druhý den následovaly prohlídky závodů or‑
ganizátorů konference. Na jedné z nich nechyběl Packaging 
Herald a připravil pro vás reportáž již v tomto vydání.

Za novou řadou univerzálních lepiček krabiček jsme se do‑
konce vydali až na Slovensko. A tak bychom mohli pokra‑ 
čovat…

I když za zmínku ještě určitě stojí velká obalová událost 
Interpack, na kterou se vydalo přes 170 000 návštěvníků  
z Německa i ze zahraničí. Měli co obdivovat, přesvědčíte se 
hned na čtyřech stranách, které veletrhu věnujeme. 

Milé čtenářky a čtenáři, tým Packaging Herald vám přeje pří‑
jemné prožití prázdnin. Nezapomeňte si na dovolenou při‑
balit náš obalový magazín.

Šéfredaktorka Adriana Weberová 
a tým Packaging Herald

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,  
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Nová vysočanská linka PepsiCo 
produkuje 150 milionů litrů ročně
Nápojářská společnost PepsiCo spustila v pražských 
Vysočanech novou linku, která patří s kapacitou 150 milionů 
litrů ročně k nejmodernějším v Evropě. Novou linkou reaguje 
na zvýšenou poptávku na tuzemském i zahraničních trzích. 
Investice ve výši 150 milionů korun je nejvyšší za uplynulých 
deset let. Kapacita produkce nealko nápojů ve Vysočanech 
vzroste přibližně o 30 %. Firma chce více vyvážet například 
do Maďarska. Nápoje z vysočanského závodu míří dále do 
Polska, na Slovensko a do Německa. Plánem je zvýšit export 
o 10 %.

O-I investovala 27 milionů eur 
do sklářské vany v Dubí
Společnost Owens‑Illinois zrekonstruovala a zmodernizovala 
technologii výroby skla v jednom ze dvou závodů společ‑
nosti v České republice. V Dubí investovala do sklářské vany 
27 milionů eur, když tu současnou se třemi linkami vyměnila 
za kompletně novou. O‑I rozšířila kapacitu kvůli novým ob‑
chodním příležitostem především z Německa. Dubí je totiž 
klíčovým závodem pro německý trh. Rekonstrukce bude mít 
zároveň zásadní vliv na technologii výroby a její šetrnost  
k životnímu prostředí. Nová vana je opatřena plynovými ho‑
řáky, které mají vliv na snížení produkce znečišťujících látek. 
Společnost O‑I tak dodrží požadavky na nižší produkci škod‑
livých emisních látek ve spodní polovině intervalu nejlepších 
dostupných technik (intervalu BAT). Kromě snížení konečné spo‑
třeby energie dojde také ke snížení vypouštěných emisí hodnot 
CO2 a jiných látek. Více na www.packagingherald. cz.

6. ZÁŘÍ 
Retail in Detail – New  
Customer Journey
Praha

11.–15. ZÁŘÍ
Drinktec
Mnichov

18.–19. ZÁŘÍ
EuroPack Summit
Montreux

25.–28. ZÁŘÍ
LabelExpo Europe
Brusel

2.–4. ŘÍJEN 
LUXEPACK Monaco
Monako

5.–6. ŘÍJEN
PackSummit 2017 
Praha

7.–11. ŘÍJEN
Anuga
Kolín nad Rýnem

9.–13. ŘÍJEN
MSV 
Brno

24.–26. ŘÍJEN
Sustainability in Packaging Europe
Barcelona

DIÁŘ AKCÍ NEWS

Packsummit®



Limitovaná edice pro zamilované
Společnost Ferrero navazuje na v předchozích letech úspěšnou 
kampaň „A co řekne tvá Nutella?“ a dává konzumentům po‑
mazánky možnost vytvořit originální vyznání pro své milované, 
a to v tom nejzamilovanějším období v roce – od 1. května do 
30. června. Během speciální promoční akce si můžete vytvořit 
vlastní unikátní štítky na balení Nutelly. Na štítek pak už stačí 
jen umístit vámi vytvořený originální vzkaz a milé vyznání pro 
vaše blízké. Vybranou osobu tak potěšíte hned dvojnásob  – 
zamilovaným vzkazem a sladkou pochoutkou uvnitř. A jak 
štítky získáte? Kupte si v průběhu konání kampaně Nutellu 
v balení 350 g nebo 600 g, navštivte internetové stránky 
Nutelly, postupujte podle uvedených instrukcí a vytiskněte si 
svůj originální štítek. Více na www.packagingherald.cz.

PANFLEX si přivezl 
z Phoenixu zlato i stříbro
Společnost PANFLEX se v letošním roce zúčastnila prestižní 
soutěže Excellence in Flexography Awards. Každoročně ji 
pořádá americká asociace FTA (Flexographic Technical 
Association) a má za cíl ocenit to nejlepší, co může svět 
flexotisku nabídnout. Z amerického Phoenixu si společnost 
PANFLEX se svými partnery na konci dubna přivezla zlaté 
a stříbrné ocenění Excellence in Flexography 2017. Zlatou 
plaketu získal obal tištěný ve společnosti Mondi Bupak pro 
zákazníka BOHEMIA SEKT. Obal Bohemia Sekt demi sec za‑
ujal v kategorii přímého potisku vlnité lepenky (procesní tisk) 
působivou shodou s nátiskem, kdy reprodukce odstínu pleti 
a jemných detailů jsou téměř bez vady. Stříbrnou plaketu si 
v kategorii přímého potisku vlnité lepenky (tisk plných ploch) 
odvezl obal tištěný ve společnosti THIMM Packaging pro zá‑
kazníka Vinařství Mutěnice.

NEWS

PI
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Všestranný vozík 
umí zakládat palety 
i vychystávat jednotlivé položky
Po úspěšném uvedení třetí generace nejprodáva‑
nějšího vozíku do úzkých uliček Jungheinrich EKX 
řady 5 se dočkala modernizace i menší řada 4. 
Jde o všestranný systémový vozík, který umožňuje 
jak zakládání celých palet do regálů, tak i vy‑
chystávání jednotlivých položek. S třetí generací 
dochází k nárůstu maximální nosnosti o 200 kg, 
a vozík tak nově nabízí dvě základní varianty 
EKX 410 s nosností 1000 kg a EKX 412 s nos‑
ností 1200 kg, přičemž maximální zdvih vozíků 
je až 11,5 metru. Vozík EKX 410/412 je stejně 
jako vyšší řada vybaven synchronními reluktanč‑
ními motory, které dosahují účinnosti až 95 %. 
Více na www.packagingherald.cz.

KLAUS Timber chystá  
stavbu areálu na výrobu palet
Společnost KLAUS Timber zakoupila za 6,66 mil. Kč neobsa‑
zenou průmyslovou zónu v Nepomuku o rozloze 78 679 m2. 
Plánem je výstavba nového areálu s automatizovanými stroji 
na výrobu dřevěných palet. Celý projekt je plánován na ně‑
kolik etap. V první etapě se počítá hlavně s výstavbou výrob‑
ních hal, sušárnami, sklady, manipulační plochou, centrální 
údržbou a komunikacemi. Výrobní haly budou osazeny auto‑
matickými výrobními linkami a zakracovacími stroji. Každou 
minutu by mělo být vyrobeno 12 palet a celkový počet vyrobe‑
ných palet za rok by se měl zvýšit ze čtyř na šest milionů kusů. 
V další etapě by pak mělo dojít k rozšíření výroby a skladování 
a také k výstavbě nové centrální správy a sociálního zázemí 
celé firmy. Více na www.packagingherald.cz.

NEWS

Sekt Hubert sází na personalizaci
Společnost Hubert J. E. spustila online prodej personalizova‑
ných sektů. Svým zákazníkům přináší možnost koupit lahev  
s šumivým mokem obohacenou osobním věnováním. Speciální 
etikety jsou spojeny se sektem Hubert Cabernet Sauvignon 
blanc de noir. „Bílé šumivé víno Hubert Cabernet Sauvignon 
blanc de noir je samo o sobě vhodným dárkem pro každou 
příležitost. My jsme se rozhodli zvýšit jeho emocionální hod‑
notu tím, že umožníme našim zákazníkům doplnit na etiketu 
osobní věnování pro obdarovaného. Kromě originality ga‑
rantujeme také praktický způsob zadání textu a objednání 
dárkového sektu s personalizovanou etiketou prostřednictvím 
našeho online obchodu. To znamená, že celý proces objed‑
návky probíhá přes webovou aplikaci a dárek bude doručen 
na místo vybrané objednavatelem,“ říká jednatel společnosti 
Hubert J. E. Peter Krúpa. Více na www.packagingherald.cz.
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Porotce v soutěži Young Package 
oslnil obal na malířskou štětku
Již 22. ročník mezinárodní soutěže obalového designu 
Young Package / Mladý obal, kterou od roku 1996 vy‑
hlašuje společnost Model Obaly, zná své vítěze. Ceny 
za nejpovedenější obaly na téma Open & Play získali de‑
signéři z Kanady, Maďarska, Velké Británie a již tradičně 
ze Slovenska a České republiky. Přes 740 designérů po‑
razila studentka Západočeské univerzity v Plzni Kateřina 
Puncmannová s víceúčelovým a graficky povedeným obalem 
na malířskou štětku, který se promění v malířskou čepici. 
Kateřina Puncmannová navrhla nejen obal, ale především 
do detailu dotažený koncept, který by se mohl okamžitě 
dostat do výroby. Obal je charakteristický výraznou hravou 
grafikou a minimem odpadního materiálu. Autorka vymys‑
lela obal na malířskou štětku, který se jednoduchým složením 
transformuje na čepici chránící před umazáním. Podle po‑
rotců má tento výstižný a praktický návrh velký marketingový 
potenciál. Soutěž organizuje společnost CZECHDESIGN.

Linde MH doplňuje řadu 
lithium-iontových modelů vozíků
Společnost Linde Material Handling (Linde MH) rozšířila své 
portfolio produktů s lithium‑iontovým pohonem. Na rozdíl od 
jiných výrobců Linde MH opatřuje označením CE nejen 
všechny své vozíky, ale také baterie. Zahrnuje to i jejich servis 
a záruky. U lithium‑iontové manipulační techniky nevyměnila 
Linde Material Handling pouze baterii, ale spolu s partnery vy‑
vinula pro každý model kompletní řešení. Christophe Lautray, 
sales managing director, k tomu uvádí: „Baterie a vozíky jsou 
v dokonalém souladu a ještě před uvedením na trh musí projít 
rozsáhlými testy a zkouškami. Pokud by se případně vyskytly 
nějaké potíže s baterií, vozík se automaticky vypne, což mi‑
nimalizuje riziko nehody. Nebezpečí nehrozí ani od baterií 
uvnitř lithium‑iontových vozíků při případném přebíjení, pro‑
tože v takovém případě dojde k rekuperaci energie.“ V praxi 
to znamená, že Linde MH přebírá záruku a odpovědnost,  
a to nejen za samotný vozík, ale také za lithium‑iontovou baterii  
a kontrolu spotřeby energie. Více na www.packagingherald. cz. 

NEWS

FANUC Czech získal ocenění  
Czech Business Superbrands 
Obchodní značka FANUC se stala jedinou značkou půso‑
bící na českém trhu v segmentu průmyslové automatizace, 
které na základě přísných kritérií získala ocenění Czech 
Business Superbrands 2017. O udělení tohoto titulu roz‑
hodla odborná komise Brand Council. Tu tvoří profesioná‑
lové z oblasti byznysu, komunikace, marketingu, médií  
a marketingového výzkumu. Při rozhodování patří k důležitým 
kritériím zejména známost, budování značky, inovace nebo 
prestiž. Superbrands není soutěž, do které je možné se při‑
hlásit. Značka musí být na základě obchodních výsledků no‑
minována. A právě v tom spočívá její exkluzivita. Hodnocení 
a nominace značek, probíhá na základě identických kri‑
térií, dnes už téměř v devadesáti zemích světa, včetně Česka  
i Slovenska. Cíl programu je jasný. Seznámit nejen odbornou, 
ale i širokou veřejnost s historií nejúspěšnějších značek.
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Digitálně lze tisknout  
na tuby i míče
 

Jedním z lídrů v digitálních technologiích jsou stroje HP 
Indigo, které umějí digitálně tisknout i na laminátovou 
fólii. Například slovenská společnost TUBAPACK se ne‑

dávno rozhodla investovat do stroje HP Indigo WS6800, 
který využívá právě na potisk fólií vyrobených z laminátu. Jde  
o model, který nabízí možnost použití až sedmi barev (CMYK , 
Pantone, green, orange, violet, white, white plus) a věrnou si‑
mulaci barev Pantone technologií IndiChrome a IndiChrome 
plus. Rychlost tisku je v případě plnobarevného tisku CMYK 
30 m/min. „Jedná se o naši nejnovější investici, která nám 
pomáhá k růstu a rozvoji. Digitální tisk je velmi flexibilní, což 
nám umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků  
a nabídnout jim minimální odběrové množství, a to až o 30  % 
méně v porovnání s jinými technologiemi na trhu, a navíc  
v bezkonkurenčním čase,“ říká Richard Paczelt, koordinátor 
výroby společnosti TUBAPACK.

Samotný potisk byl 
pro TUBAPACK novou zkušeností
Přidanou hodnotu nově využívané digitální technologie HP 
vidí Richard Paczelt také v možnosti využití variabilních dat, 
což představuje dokonalé odlišení každé tuby uvedené na trh. 
„Protože jsme doposud byli pouze výrobce tub a dodávku už 
potisknuté laminátové fólie nám zabezpečovala externí firma, 
byl pro nás samotný potisk úplně novou zkušeností.“ 

Z kategorie digitálních strojů z produkce společnosti 
Heidelberg stojí za zmínku inkjetový stroj pro průmyslový tisk 
obalů Primefire 106 ve formátu B1, který byl představen na 
loňském veletrhu Drupa. 

Zapomenout bychom neměli na 
další inkjetový stroj, Omnifire, 
umožňující přímý tisk na před‑
měty. Do stroje vložíte fotbalový 
míč, lahev, ale třeba i pračku  
a robotické rameno s inkje‑
tovými tryskami jej dokonale 
potiskne. „Je to stroj na persona‑
lizaci předmětů a může klidně 
stát i v prodejně. Představte si, že si jdete koupit lyžařskou 
helmu a přímo v prodejně vám na ni natisknou vaše jméno 
nebo motiv, který si přinesete na flešce,“ představuje možnosti 
stroje Jarmil Králíček z marketingu společnosti Heidelberg.	

HLAVNÍ TÉMA

OPAKOVANĚ ZMIŇOVANÝM TRENDEM V TISKOVÝCH TECHNOLOGIÍCH JE DIGITÁLNÍ TISK.  
PROTO HLAVNÍ TÉMATA ZAHÁJÍME UKÁZKAMI DIGITÁLNÍCH STROJŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI.

Adriana Weberová

PROBLÉMEM FÓLIÍ JE JEJICH TUHOST  
A ROZTAŽNOST – VÍCE NA

PRIMEFIRE NABÍZÍ POPRVÉ VE FORMÁTU B1  
CELOU ŘADU MOŽNOSTÍ – VÍCE NA
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Přednášející představili „barevné trendy“ ze světa flexo‑
tisku z různých úhlů. Nechyběl ani pohled odborníků 
na legislativu a environmentální problematiku. Hojně 

diskutovaným tématem byly základní povinnosti v ochraně 
ovzduší v polygrafii, které vycházejí především ze zákona  
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a všechny povinnosti 
z něho vyplývající (klasifikace zdrojů, emisní limity, termíny, 
podmínky provozu zdrojů, agenda ohlašování emisí, jejich 
měření, bilance atd.). Kromě vlastního zákona byly uvedeny 
a komentovány i metodické pokyny a prováděcí předpisy tý‑
kající se přímo tiskáren.

Nízkomigrační UV barvy  
a optimalizovaný rozšířený barevný gamut
Na jedné straně dochází k dalšímu rozvoji a nabídce v ob‑
lasti vodou ředitelných barev, na straně druhé jde dnešní vývoj 
naopak směrem k energetickému vytvrzování barev pomocí 
světel různých vlnových délek (UV, UV LED, EB) v závislosti na 
fyzikálně‑chemickém složení barvy. 

Jeden z nejmodernějších UV/EB závodů na světě patří zná‑
mému gigantu Toyo Ink Group. Díky rozsáhlému vlastnímu 
R&D se společnost nyní soustředí i na výrobu nízkomigračních  
UV (LMQ) barev. Vstupní suroviny pro výrobu těchto barev jsou 
tříděny a testovány již před vstupem do výroby, v žádném pří‑
padě tedy nemůže dojít k jejich kontaminaci.

Lídr na skandinávském trhu, společnost Marvaco, se ve svém 
novém vývoji soustředil na rozšíření barevného gamutu s po‑
mocí nikoli často používaných sedmi barev (obvyklé řešení 
CMYK + OGV, tedy výtažkové barvy + přímé barvy oran‑
žová, zelená, fialová), ale pouhých pěti (systém CMYK + X).

Zaměřeno na vodou ředitelné barvy
Podle studie dalšího známého světového giganta Sun Chemical 
mohou být moderní vodou ředitelné barvy až o 20–35 % efek‑
tivnějším řešením než barvy solventní. Sun Chemical přišel 
v současnosti s novým konceptem vodou ředitelných barev 
Aqua, které jsou vhodné na potisk různých typů plastových  
i hliníkových fólií, včetně shrink sleeve aplikace. Nový typ 
eliminuje i některá negativa, která jsou naopak pro tento typ 
barev typická (například delší doba zasychání, nutnost úpravy 
povrchu, používání odpěňovačů).

A konečně novou řadu barev prezentoval i další lídr na trhu, 
společnost Huber Group. Řada Gecko Platinum Flexo je ur‑
čena především pro vícevrstvé laminované fólie. Díky unikát‑
nímu složení (jsou založeny na PUR bázi) jsou vhodné nejenom 
pro vysoce kvalitní i náročnější grafické reprodukce tiskem, ale 
umožňují i tisk na vysokorychlostních strojích. Velkým bene‑
fitem těchto barev je i fakt, že se hodí také pro produkci oba‑
lových výrobků na produkty, které jsou upravovány sterilizací 
či pasterizací.	

KONCEM DUBNA SE KONALA V MIKULOVĚ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE CFTA SPOJENÁ  
S VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZÍ. TÉMATEM BYLY BARVY VE FLEXOTISKU. NA KONFERENCI PŘEDNÍ 
ČEŠTÍ I EVROPŠTÍ ODBORNÍCI NASTÍNILI NOVINKY A TRENDY V TÉTO DŮLEŽITÉ OBLASTI TISKU.

Alois Sklenář  

Barevné trendy  
flexotisku

HLAVNÍ TÉMA
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Jak již napovídá název konference, tematicky měla širší 
záběr než jenom ofsetovou technologii. Prezentované pří‑
spěvky našich i zahraničních řečníků byly přehledně čle‑

něny do tematických bloků tak, že se dotkly všech aspektů 
celého procesu od přípravy dat přes tisk až po možnosti dalšího 
zpracování (např. knižní vazby, výseku, ražby). Část prezenta‑ 
cí se věnovala nejenom technologickým novinkám, ale i bu‑
doucím trendům, které již nastínil poslední ročník veletrhu Drupa.

Na odborné konferenci nechyběly novinky ani ze světa barev. 
Barevná komunikace mezi nejrůznějšími subjekty přicházejí‑
cími do styku během přípravného a výrobního procesu byla 
zprostředkována společností X‑Rite Europe na základě předsta‑
vení možností měřicích přístrojů eXact. EPPLE DRUCKFARBEN, 
který u nás zastupuje Grafoservis, prezentoval celou řadu 
barev, mezi nimi i bezzápachové barvy s nezávadnou mig‑
rací na bázi rostlinných olejů.

Prodej konvenčních technologií klesá
V bloku zaměřeném na předtiskovou přípravu se prezentující 
ze společností Agfa Graphics, Kodak a DataLine Technology 
soustředili nejenom na různé typy a zpracování tiskových 

desek pro ofset, ale i na environmentální problematiku s vý‑
robou související. Martin Bělík z DataLine Technology navíc 
porovnával různé aspekty CTP technologií v přípravě forem 
pro konvenční tisk a výhody stále masivněji nastupujícího digi‑
tálního tisku. Zatímco prodej konvenčních technologií hlavních 
hráčů na trhu s ofsetovými stroji klesl během šesti let v průměru 
téměř o 70 % (porovnání za období 2007–2013 bylo uvá‑
děno pro každého z lídrů zvlášť podle statistiky HP), prodej 
digitálních technologií stoupá. Není tedy divu, že hlavní lídři 
na trhu s ofsetovými technologiemi mají portfolia rozšířena jak 
o hybridní technologie, tak i o digitální stroje.

Jaroslav Švejda ze společnosti Heidelberg kromě jiného před‑
stavil nový systém Push to Stop, jehož funkčnost mohli odborníci 
vidět poprvé na poslední Drupě. Výsledkem plně automatic‑
kého tisku je nejenom rychlejší zpracování zakázek, ale díky 
práci kontrolních a inspekčních systémů i vysoká kvalita tisku. 
Během tisku může tiskař libovolně nastavovat a upravovat další 
zakázky. Do fronty je možné připravit až 30 zakázek. Tento 
systém má na svém kontě neuvěřitelný rekord, kdy uživatel  
v produkční tiskárně na stroji Speedmaster XL 106‑8‑P dosáhl 
více než 90 milionů potištěných archů za rok!

SPOLEČNOST TISKU VE SPOLUPRÁCI SE SVAZEM POLYGRAFICKÝCH PODNIKATELŮ POŘÁDALA 
V DRUHÉ POLOVINĚ KVĚTNA V PRŮHONICÍCH MEZINÁRODNÍ KONFERENCI CO NOVÉHO (NEJEN) 
V OFSETU. TOUTO AKCÍ OBNOVILY OBA SUBJEKTY TRADICI PŮVODNÍHO PRINTFÓRA S NOVÝM 
OBSAHEM. K OBSAHOVĚ NEJZAJÍMAVĚJŠÍM PŘEDNÁŠKÁM PATŘILY TY O TISKOVÝCH STROJÍCH  
A DOKONČOVACÍM ZAŘÍZENÍ. 

Jana Žižková

Co nového (nejenom)  
v ofsetu

HLAVNÍ TÉMA
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Stroje & zařízení

Univerzální, produktivní
a přitom úsporný.
Easymatrix 106 C/CS.

Heidelberg Praha spol. s r.o.
Šafránkova 1243/3, 155 00  Praha 5
T: 225 993 111, E: info.cz@heidelberg.com
www.heidelberg.com/cz

Výsekový automat Easymatrix 
106 C/CS je mimořádně 
univerzální stroj, který  
pokryje veškeré Vaše potřeby: 
od výroby obalů i v malých 
sériích až po dokončovací 
operace tiskovin.
Servisní zázemí renomovaného 
výrobce, spolehlivá konstrukce, 
krátké přípravné časy, 
jednoduché ovládání a příznivá 
cena z něj dělají ideálního 
pomocníka i do Vaší tiskárny.

Nechyběly novinky z digitálního tisku
Vedle inovací z konvenčního ofsetu byly představeny i novinky 
z digitálního tisku. Heidelberg Primefire 106 je prvním průmys‑ 
lovým digitálním strojem určeným pro formát B1. Flexibilita di‑
gitálního tisku je zde v kombinaci se spolehlivostí a přesností 
ofsetové kvality. Průmyslový design stroje vychází z tiskové 
platformy Speedmaster XL106. Zajímavým novým řešením 
pro potisk prostorových předmětů je Omnifire, který kombi‑
nuje inkjet technologii s precizní robotickou manipulací. Potisk 
umožňující personalizaci pracuje v reálném čase a místě, 
tedy například již na letišti, kde by bylo možné nechat si po‑
tisknout kufr fotkami z dovolené, které by klient poskytl z foto‑ 
aparátu či mobilu.

Sascha Fischer z KBA Group představil například nové stroje 
na potisk dutých skleněných předmětů, nápojových plechovek 
a kovových desek, které byly letos prezentovány i na veletrzích 
Interpack a Metpack v květnu v Düsseldorfu. Vedle strojů byly 
představeny i inovace v doplňkových zařízeních, jako je ergo‑
nomická konzole na proměřování a kontrolu barev ErgoTronic 
ColorControl a s ní související systém ErgoTronic TouchTronic, 
jehož hlavním benefitem je díky přehledně logické struktuře 
ovládání mnohem rychlejší příprava a změna zakázky.

Komori umí ofsetový i digitální tisk  
Radim Krutiš ze společnosti Graffin se zaměřil na novinky 
vyvinuté společnostmi Komori a Miyakoshi, které na našem 
trhu Graffin zastupuje. Komori jako technologická firma má 
vlastní řešení pro ofsetový i digitální tisk. Proto mohou být do 
ofsetových strojů implementovány některé vlastnosti a výhody 
digitálních strojů a naopak. V prezentaci zmínil i často zapo‑
mínaný limit výkonných moderních ofsetových strojů (Komori 
má přípravné časy okolo pěti minut a makulaturu 60 archů)  
a také problematiku schnutí barev. K eliminaci schnutí vyvinula 
KOMORI evoluční H‑UV technologii, která na rozdíl od oxida‑
tivních barev umožňuje okamžité zaschnutí (vytvrzení) barvy 
bez ohledu na typ substrátu. 

K dalším produktovým novinkám společnosti patří stroje RP  40 
(oboustranný tisk bez obracení, 105 cm, 18 000/hod., 
0,06–1 mm) či A 37 a G 37 (nové formátové řady A1, ideál‑ 
ní pro přechod z B2).

HLAVNÍ TÉMA

NECHYBĚLA SPOLEČNOST  
KODAK GCG, KTEROU V ČESKU  
ZASTUPUJE AMOS CZ – VÍCE NA
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Tiskové barvy  
21. století
 

Vývoj barev se vždy řídil požadavky zákazníků na reali‑ 
zaci celkové grafiky a možnostmi soudobých techno‑
logií, nejinak je tomu i v druhé dekádě 21. století. 

Většina výrobců a vývojářů na dnešním trhu tiskových barev 
se soustředí na vývoj barev, které jsou méně zatě‑
žující vzhledem k životnímu prostředí. Dalším vývo‑
jovým trendem jsou různé typy nízkomigračních LM 
(low migration) barev či laků, které na obalu kvůli 
zvýšeným bezpečnostním požadavkům a hygieně 
vyžadují především výrobci potravin. Na potravi‑
nářské obaly se velmi často používají vodou ředi‑
telné barvy. U těchto barev dnešní vývojáři často 
řeší urychlení sušení, zvýšení stability i odolnosti  
v zátěžových podmínkách (vysoké teploty, vlhkost 
atd.) či zlepšení sytosti nebo barevnosti.

Práce s rozšířeným barvovým gamutem je ostatně 
žhavým tématem prakticky pro všechny typy barev. 
A velkým tématem se stalo i urychlení a zkvalit‑
nění zasychání či vytvrzování barev. Zatímco ke 
klasickým finálním procesům patří sušení vzduchem (v závis‑
losti na substrátu často i v kombinaci s dalšími procesy, např. 
penetrací), řada současných barev se nesuší, ale energeticky 
vytvrzuje a zdaleka už nejenom pod UV světlem. Dnešními 
trendy je především UV LED či EB (elektron beam) vytvrzo‑
vání. Rozšířené možnosti přináší i tisk hybridními barvami  
a laky, kterými lze tisknout i na běžných strojích pro konvenční 
způsob tisku, pouze musejí být vybaveny za poslední tiskovou 
jednotkou mezisušením a před vykladačem kombinovaným 
sušením pro disperzní a UV lak. Zvýšená poptávka je i po 
sortimentu bezpečnostních barev, kde lze např. najít barvy, 

které jsou čitelné jen pod světlem určité vlnové délky (např. 
IR barvy), termochromatické, fluorescenční, fotochromatické, 
metametrické, reaktivní a mnohé další barvy. Tento typ barev 
vyrábí například společnost SICPA.

Pro účely potisku obalů se často používají i barevné modulové 
systémy, které jsou tvořeny nevelkým množstvím komponentů 
a současně zahrnují velmi širokou škálu použití. Mezi ně patří 
například univerzální série lihem ředitelných barev na bázi ni‑
trocelulózy Celio od společnosti Chespa. Vedle konvenčních 
barev se kvůli vzrůstající digitalizaci tisku vývoj stále více sou‑
středí i na práškové a tekuté tonery.

Nezávadná migrace ekologických barev
Maximální snížení rizika migrace z barev či laku přes obal 
na potravinu vede výrobce barev a laků k neustálým inovacím 

HLAVNÍ TÉMA

PROBLEMATIKA TISKOVÝCH BAREV JE NESMÍRNĚ SLOŽITÁ A VZHLEDEM K ODLIŠNOSTI 
TISKOVÝCH TECHNIK I VELMI VARIABILNÍ ZÁLEŽITOST. BARVY SE LIŠÍ CHEMICKÝM SLOŽENÍM, 
REOLOGICKÝMI VLASTNOSTMI A DALŠÍMI MECHANICKO‑FYZIKÁLNÍMI ASPEKTY. I KDYŽ JE NESMÍRNĚ 
SLOŽITÉ V TÉTO RŮZNORODÉ PROBLEMATICE COKOLI ZEVŠEOBECŇOVAT, Z HLEDISKA NĚKTERÝCH 
SOUDOBÝCH VÝVOJOVÝCH TRENDŮ ČÁSTEČNĚ GENERALIZOVAT LZE.

Jana Žižková
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I česká společnost ARETS GRAPHICS, která zastupuje v Česku 
stejnojmennou belgickou firmu, ale i japonského giganta Toyo 
Inks, anglickou Classic Colours a mnohé další výrobce, se 
specializuje na výrobu tiskových UV barev a laků pro všechny 
tiskové technologie včetně aditiv a čističů. Společnost nabízí 
hned několik sérií UV barev a laků s označením FOOD, které 
díky použití polymerních iniciátorů splňují přísná evropská 
kritéria týkající se migrací při procesu výroby potravinových 
obalů.

Také společnost REPROMAT dodává ofsetové, sítotiskové  
a flexotiskové barvy a laky. Firma nabízí barvy od renomova‑
ných světových výrobců Brancher, T&K Toka a Sun Chemical. 
V nabídce také nechybí řada speciálních barev pro potisk po‑
travinových obalů, barvy určené pro ochranu tiskovin či řada 
efektních barev a laků. 

v oblasti vývoje produktů LM (low migration). K předním vý‑
robcům patří společnost Huber Group. Ve svém vývoji se 
zabývá i souvisejícími environmentálními problémy. K pro‑
gresivním produktům patří například produktová řada otěru 
odolných barev Resista. Tyto nenasychající tiskové barvy 
jsou vyráběny na základě obnovitelných surovin (přírodních 
zdrojů). Barvy, vhodné i pro oboustranný tisk, neobsahují mi‑
nerální oleje, a jsou tedy extra bezpečné při dokončujícím 
zpracování, zvláště pokud jde o citlivé substráty. UV ofsetové 
barvy NewV pack jsou díky svému extrémně sníženému zá‑
pachu vhodné především pro obalový tisk na savé podklady 
(obaly na kosmetiku, potraviny atd.). Řada barev se vyrábí 
z hlediska zasychání ve dvou sériích. Zatímco NewV pack 
jsou určeny pro standardní rtuťové UV lampy, NewV pack 
EB jsou určeny pro vytvrzování elektropaprskem. Společnost 
GRAFOSERVIS u nás zastupuje kromě jiných výrobců i firmu 
EPPLE DRUCKFARBEN AG. Tato německá firma jako první 
uvedla na trh barvy na bázi rostlinných olejů. Bezzápachové 
barvy s nezávadnou migrací, kdy potenciálně migrující složky 
barvy jsou vedeny jako potravina, lze tedy použít pro přímý 
kontakt s potravinami i na vnitřní stranu obalů (barvy BoFood 
Organic). Nízkoenergetické UV barvy jsou určeny pro tech‑
nologie H‑UV, LE‑UV, HR‑UV a LEC‑UV včetně barev UV‑LED.

GIGANTI VE SVĚTĚ BAREV

FIRMA FLINT GROUP JE DRUHÝM  
NEJVĚTŠÍM VÝROBCEM TISKOVÝCH  
BAREV NA SVĚTĚ

VÍCE NA:

 I díky vám jsme na trhu  
s polygrafickými stroji již více než 25 let.

NILPETER 
Dánský výrobce tiskových strojů patřící mezi ab‑
solutní světovou špičku v oblasti kotoučových 
tiskových strojů nabízející ofsetové, flexotiskové, 
sítotiskové, hlubotiskové a digitální stroje. 

PRATI 
Italský výrobce převíjecích, prořezávacích, in‑
spekčních a vysekávacích automatů určených 
pro zpracování produkce z tiskových strojů v ne‑ 
kompromisní kvalitě. 

NEWFOIL 
Anglický výrobce rotačních strojů pro následné 
zušlechtění vytištěné produkce pomocí horké 
ražby či aplikace hologramů nebo pomocí plas‑
tické ražby. 

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

NIKKA 
Německý výrobce videoinspekčních zařízení 
pro 100% kontrolu kvality produkce na rotač‑
ních tiskových strojích či na rotačních převíje‑
cích zařízeních.

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

TISK

PŘEVÍJENÍ 

PROŘEZ

SPECIÁLNÍ OPERACE

SVAŘOVÁNÍ SLEEVŮ

KONTROLA PRODUKCE

HOSPODAŘENÍ S ODPADY

KLOC s.r.o., Českobrodská 854/34c, 190 01 Praha 9    www.kloc.cz    michal@kloc.cz    +420 602 299 354

Děkujeme vám  
       za vaši stálou přízeň.
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Metalické efekty 
dodávají obalu vyšší 
hodnotu
KOVOVÝ VZHLED SPOTŘEBITEL ZVLÁŠTĚ U NEKOVOVÝCH OBALŮ VNÍMÁ VĚTŠINOU JAKO 
KVALITATIVNĚ VYŠŠÍ ÚROVEŇ BALENÍ. ZVLÁŠTĚ ZLATÁ ČI STŘÍBRNÁ BARVA ČI FÓLIE 
DODÁVAJÍ OBALU V OČÍCH SPOTŘEBITELE POCIT LUXUSU. NEMLUVĚ O DESIGNU OBALŮ OD NÁS 
SMĚREM NA VÝCHOD, KDE ČASTÉ POUŽITÍ TĚCHTO BAREV JE SOUČÁSTÍ POZITIVNÍHO POHLEDU 
NA KVALITU NÁRODNÍHO DESIGNU.

Jana Žižková

HLAVNÍ TÉMA

Výjimečnost metalických efektů tkví nejenom v jejich ex‑
kluzivním vzhledu, ale i v jejich proměnlivosti. V různých 
úhlech pohledu v závislosti na osvětlení je spotřebitel 

často vnímá velice variabilně. Právě tato proměnlivost má 
za následek jeho zvýšenou pozornost, což vede i k lepší 

zapamatovatelnosti obalu a zboží. Z hlediska psychologie 
reklamy se jedná o jeden z nejúčinnějších nástrojů podpory 
prodeje. Metalických efektů na nekovových obalech lze do‑
sáhnout celou řadou způsobů. K nejčastěji využívaným patří 
tisk metalickými (či efektovými) barvami, použití metalických 
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fólií, především v případě horké či studené ražby, vrstvení po‑ 
vrchu substrátu kovovým pigmentem (přímá či nepřímá me‑
talizace) nebo využití metalických či efektových způsobů la‑
kování, často i ve spojení se strukturálními speciálními laky.

Efektové pigmenty v tisku i lakování
Efektové pigmenty se velice často používají i v metalické, slí‑
dové či perleťové podobě. Použít je lze i přímo do materiálu, 
ale velice často se s nimi pracuje při tisku či lakování. Od 
běžných barevných pigmentů se odlišují velikostí svých částic, 
která je větší (obvykle 15 až 200 μm). Efektové pigmenty do‑
dávají barvě či laku nejenom barevnost, ale k jejich základním 
rysům patří i charakteristický lesk, protože jsou tvořeny buď mi‑
nerálním slídovým, nebo synteticky vyrobeným jádrem, které 
má podobu šupinky a je obaleno jednou nebo více vrstvami 
oxidů kovů s vysokým indexem lomu světla. Obecně pro tvar, 
složení a velikost pigmentu platí, že čím je velikost částic pig‑
mentu menší, tím je vzhled dosahovaného vizuálního efektu 
hedvábnější a krytí větší. Naopak čím je velikost částic větší, 
tím je dosahovaný lesk zářivější a krytí menší. 

K největším světovým výrobcům patří společnost MERCK.  
K nejznámějším řadám efektových pigmentů od této společ‑
nosti, se kterými se lze v grafickém a obalovém prů‑
myslu setkat, patří pigmenty Iriodin, ColorStream, 
Miraval, Biflair či Pyrisma. Tyto pigmenty se dodá‑
vají pro různé tiskové techniky v různých typech, 
často s velmi rozdílným efektem. Výsledkem společ‑
ného vývoje společností MERCK a Rudolf Reproflex 
je VE3D Tisk, tedy jakýsi typ „virtuální ražby“ (VE – 
Virtual Embossing), kdy dochází k vytváření tříroz‑
měrné optické iluze použitím perleťových pigmentů 
Merck bez nutnosti měnit proces výseku nebo upra‑
vovat substrát, jen za pomoci tisku dvou lakovacích 
jednotek s UV jednotkou.

K významným výrobcům patří i společnost Eckart. 
S těmito pigmenty pracuje ve své nabídce i gi‑
gant ve výrobě barev, včetně metalických, společ‑
nost Huber Group. Pigmenty Eckart jsou obsaženy například  
v barevné řadě ALCHEMY MIRACLE. Jedná se o prémiovou 
sadu zlatých barev bez těžkých kovů a bezhliníkových stříbr‑
ných barev s mimořádným leskem a vynikajícími vlastnostmi 
přenosu. Vzhledem k jejich high‑tech destičkám vytvářejí vý‑
jimečný vizuální výsledek se zvýšenou odolností proti oděru.

Kovového vzhledu lze docílit i lakováním ve spojení s glit‑
tery (různé typy třpytek). S těmito efekty se lze setkat nejenom  
u některých konvenčních technologií, ale i u digitálního zu‑
šlechťování. Příkladem může být strukturální lakování Scodix 
(u nás zastoupené společností DataLine Technology).

Fólie KURZ zná každý
Největší výrobce funkčních a dekoračních fólií na evropském 
trhu je společnost KURZ. Nejmodernější aplikační technologie 
této firmy, magnetické fólie a hologramy, poskytují efektivní 
atraktivní ochranu značky a také zvyšují celkovou bezpečnost 
podnikání. Zvláště pro grafický průmysl (polygrafie, obaly, 
etikety, knižní průmysl) jsou určeny fólie řad LUXOR/ALUFIN 
(metalické ražební fólie – lesklé, pololesklé, matné), LIGHT 
LINE (difrakční i holografické ražební fólie – stříbrné, zlaté, 
transparentní, barevné), COLORIT (pigmentové ražební fólie  – 
lesklé, matné, transparentní, perletě) a TRUSTSEAL (bezpeč‑
nostní typ fólií). Jednotlivé řady se neustále rozšiřují podle 
potřeb a proměn trhu. Zajímavým a vysoce užitně funkčním 
typem je holografická difrakční fólie se skrytým textem LIGHT 
LINE Unique. Viditelnost textu je možná jen pod velkým zvět‑
šením (min. 25x). Fólie je dodávána jak pro horkou, tak i stu‑
denou ražbu.

Ražební fólie jsou vícevrstvé (obvyklá skladba je PET nosič, 
oddělovací a vrchní vrstva, nátěr, funkční vrstvy a adhezivní 
vrstva) a aplikují se na výrobních technologiích k tomu urče‑
ných (např. Bobst, Gietz, Kolbus, Heidelberg, Grafopress, 
Steuer, Gallus, Nielpeter, Mark Andy atd.). 

Novinkou, kterou KURZ dodává pro digitální tisk, je techno‑
logie DIGITAL METAL, kde se fólie aplikuje na digitálně před‑
tištěný substrát (použití tonerů či elektroinkoustu). Po oddělení 
nosné fólie zůstává pokovená vrstva na digitálním tisku. Při 
tomto způsobu provedení nehrozí žádná deformace substrátu. 
Nejenom s touto technologií se mohli návštěvníci seznámit  
v květnu na letošním veletrhu Interpack. 

UNIPRESS – VÍCE SE  
O CERTIFIKOVANÉ TISKÁRNĚ  
PRO METALICKÝ TISK COLOR-LOGIC  
DOZVÍTE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU



18 www.packagingherald.cz

Společnost Nestlé, výrobce kávy značky Nescafé 
Azera, dlouhodobě oslovuje své zákazníky a sdílí  
s nimi svůj přístup ke kávě. Právě proto oslovila agen‑

turu Czechdesign a společně uspořádaly soutěž pro designé‑ 
ry a ilustrátory, kteří měli za úkol navrhnout přebal kávy Nescafé 
Azera. Do soutěže se přihlásilo 168 návrhů, z nichž měla po‑
rota v anonymním hodnocení vybrat tři nejlepší. U hodnoticích 
stolů se sešli jak zástupci Nestlé, tak porotci odborní: čers‑ 
tvý držitel ocenění Czech Grand Design za ilustraci Michal 
Bačák, ilustrátorka a absolventka VŠUP Maria Makeeva a teo‑ 
retička designu Jana Vinšová, CEO agentury Czechdesign.

Soutěž měla celkem volné zadání, což mladí kreativci ocenili 
stejně jako finanční odměny a bonus za realizaci. Jejím té‑
matem byl Život ve městě. 

Výsledkem designérské soutěže je i zapojení mladých tvůrců 
do praxe. První tři vítězné návrhy uvidí milovníci kávy v limi‑
tované edici, která bude v prodeji do vyprodání zásob na 
území České a Slovenské republiky. Na plechovkách budou 
navíc také uvedena jména a příjmení autorů realizovaných ná‑
vrhů společně s inspirací ve formě krátkého popisu základní 
myšlenky designu. „Vážíme si toho, že nadnárodní společ‑
nost dělá takto sofistikovaný lokální marketing. Designérskou 
soutěž jsme s Nestlé již jednou pořádali a jsme moc rádi, že 

Mladí čeští designéři  
mění design  
Nescafé Azera

DESIGN

spolupráce dopadla podle představ z obou stran,“ říká za 
Czechdesign design konzultant Radim Tuček.

Porota se tentokrát na prvním 
místě shodla jednohlasně 
Zlato získal design s názvem MELTING aneb Tání, míchá‑ 
ní, tavení z dílny Lukáše Tomka, ilustrátora z dua Tomski  
& Polanski, který absolvoval obor animace na Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně. Porota se tentokrát na prvním místě shodla 
jednohlasně  – návrh ji na první pohled zaujal svou dynamikou  
a barevností, na pohled druhý i originální technikou, kterou 
autor k tvorbě použil. „Podklad grafiky byl vytvořen mícháním 
roztoků s pigmenty, poté byl obraz digitalizován, nastříhán 
v aplikaci Photoshop a barevně doladěn. Chvíle s lahodnou 
kávou vytváří v městském shonu oázu pro odpočinek a kon‑
templaci a rozpuštění všech starostí,“ říká ke svému dílu Lukáš 
Tomek. Porotce Michal Bačák k vítěznému návrhu dodává: 
„Řemeslo návrhu dává sílu a přitom je to elegantní a sexy  
a hodí se k tématu soutěže. Navíc se s ním bude velmi dobře 
pracovat na dalších výstupech, například v grafice na do‑
plňkových tiskovinách.“ Doplňuje ho další porotkyně, Jana 
Vinšová: „Po finálním verdiktu a odhalení autora návrhu jsme 
byli překvapeni – návrh má zcela jiný rukopis než další výs‑ 
tupy, na které jsme od Tomski & Polanski zvyklí. Lukáš potvrdil, 
že stále umí překvapit a přijít s něčím novým.“

SPOLEČNOSTI NESTLÉ A CZECHDESIGN VYHLÁSILY SOUTĚŽ PRO NADANÉ MLADÉ ČESKÉ 
GRAFICKÉ DESIGNÉRY A ILUSTRÁTORY. ÚKOLEM BYLO NAVRHNOUT NOVÝ GRAFICKÝ DESIGN 
PLECHOVKY KÁVY NESCAFÉ AZERA. TŘI NEJLEPŠÍ NÁVRHY OBALU JSOU V PRODEJI JAKO LIMITOVANÁ 
EDICE V ČESKU A NA SLOVENSKU.

Adriana Weberová
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V opakujících se motivech 
je skryto plno milých detailů 
Druhou příčku obsadila Eva Hanzalová, designérka tex‑
tilu a tapet podepsaná pod značkou PaperJoe. Návrh ab‑
solventky VŠUP (obor grafický design a nová média) porotu 
zaujal především perfektním provedením založeným na maxi‑
málním zjednodušení do ploch a linek a následném dekora‑
tivním rozehrání plochy. V opakujících se motivech je podle 
porotců skryto plno milých detailů a malých vtipů, na obalu 
tak můžeme stále nalézat něco nového. „Geometrizující ru‑
kopis autorky je střízlivý, elegantní, návrh je zábavný, k té‑
matu kávy se dobře hodí,“ hodnotí soutěžní práci porotkyně 
Maria Makeeva. „Jako návrhářka tapet se ani nesnažím bo‑
jovat proti tomu, že mi ze všech ilustrací nakonec vyjde opaku‑
jící se vzor. Naopak! Dobré věci, jako třeba káva, se mohou 
opakovat donekonečna. Na mé plechovce se opakující se 
káva v elegantním šálku i kelímku na cestu setkává s částmi 
mých oblíbených měst. V kombinaci s četnou městskou zelení 
a zamilovaným párem skrytým v oblacích a čichajícím ke 
kávě ukazuje krásy života ve městě,“ podotýká autorka ná‑
vrhu Eva Hanzalová.

DESIGN

Bronz získal nadějný 
student designu ze Zlína
Na třetí příčce se umístil nejmladší z autorů, o kterém, zdá 
se, ještě hodně uslyšíme. Radoslav Dostál je studentem gra‑
fického designu na UTB ve Zlíně a Azera není jeho prvním 
úspěchem. Loni se stal úplným vítězem soutěže a tím autorem 
loga českého předsednictví visegrádské čtyřky a už na střední 
škole se umístil ve výběru nejlepších prací se svým obalem na 
čaj v mezinárodní soutěži Young Package.

Pod názvem Město, lidé a káva pro Azeru navrhl minimalis‑ 
tický design, který na první pohled působí jako abstrakce, 
skrývá se v něm ale motiv siluet lidí pijících kávu. Porota oce‑
nila eleganci i vystižení tématu, návrh dobře doplňuje první 
dva umístěné tím, že představuje zase úplně jiný přístup. 
„Návrh působí lehce a jednoduše a dobře se hodí k brandu,“ 
shrnuje porotkyně Maria Makeeva. „Protože jsou pro mě lidé 
hlavním stavebním prvkem města, využil jsem je i konkrétně ve 
svém vzoru. Zároveň se snažím pracovat s přirozenou barvou 
plechovky a jejími metalickými vlastnostmi,“ uvádí ke svému 
návrhu autor.	

1. Lukáš Tomek, MELTING

3. Radoslav Dostál, Město, lidé a káva

2. Eva Hanzalová, The Life Azeratic
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V NÁSLEDUJÍCÍM PŘÍSPĚVKU VÁM PŘEDSTAVÍME DVĚ DESIGNOVÉ INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ.  
PRVNÍ UKÁZKA JE POPISOVÁNA JAKO PRVNÍ PIVNÍ PLECHOVKA NA SVĚTĚ S TECHNOLOGIÍ SLUNCEM 
AKTIVOVANÉ BARVY. DRUHÝ PŘÍKLAD VYJADŘUJE REBELSKÝ PŘÍSTUP ZNAČKY LONEWOLF KE KATEGORII 
DESTILÁTŮ.

Adriana Weberová

DESIGN

Designové perly  
ze zahraničí

zbarvení. Dokud plechovka není vystavena UV paprskům, je 
fotochromatická barva téměř neviditelná. V chladu se jeví jako 
studený odstín modré nebo šedé. Když jsou však plechovky 
přeneseny na světlo, okamžitě se odhalí zářivé barvy – teple 
zlaté, oranžové a červené tóny. Změna nevypovídá o teplotě 

Plechovka na pivo je potištěna 
barvami, jež aktivuje sluneční svit
Společnost Molson Coors uvedla na trh pivo Coors Light 
v nové plechovce, jež je potištěna barvami „aktivovanými 
sluncem“. Znamená to, že při vystavení slunečnímu záření mění 
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DESIGN

piva uvnitř. Vedle nového motivu je v designu obsažena i si‑
lueta hory typická pro Coors Light, jež mění barvu podle toho, 
zda je obsah vychlazen a připraven k pití.

K dostání bude výhradně v Kanadě
Tento přírůstek do sortimentu obalů Coors Light je skvěle nača‑
sovaný, jelikož se blíží letní měsíce. Plechovka o objemu 355 
nebo 473 ml bude k dostání během léta výhradně v Kanadě 
a je popisována jako „první pivní plechovka na světě s tech‑
nologií sluncem aktivované barvy“. „Abyste si léto vychutnali 
co nejlépe, musíte se svými přáteli a rodinou jednoduše vyjít 
ven, kde svítí slunce. A tyto plechovky během vašich oblíbe‑
ných letních aktivit ožijí s vámi,“ řekl Chris Waldock, senior 
ředitel marketingu, Molson Coors Canada. „V naší minulosti 
najdete mnoho inovativních obalů, které nás odlišují od kon‑
kurence. Tyto nové plechovky Coors Light Summer Certified 
jsou ještě víc cool a my doufáme, že Kanaďané se dostanou 
letos v létě ven a užijí si je!“

Pivovar BrewDog zahajuje výrobu  
destilátů značky LoneWolf v designové lahvi 
Neortodoxní britský pivovar BrewDog představuje svou novou 
značku destilátů LoneWolf, pro kterou navrhlo design lon‑
dýnské B&B studio. Puristický, na nezbytné minimum redu‑
kovaný návrh jde proti konvencím a odráží záměr značky 
nesplynout s davem v kategorii destilátů. V rozporu s pravidly 
této kategorie zdobí jednoduchou, na kost osekanou etiketu 
na lahvích ginu a vodky jedině symbol vlčí hlavy. 

LoneWolf nejde s davem 
a ignoruje pravidla kategorie
B&B studiu se v návrhu podařilo zachytit rebelský přístup 
LoneWolfu ke kategorii destilátů, jelikož se značka snaží zpo‑
chybnit vnímání toho, čím mohou gin a vodka být. Výroba se 
u LoneWolfu odehrává na jednom místě (od obilí po lahev)  
v protikladu k postupu, kdy se nakoupí líh a rostlinné produkty 
a ty se pak smíchají dohromady. 

Každá součást značky je vytvořena úplně od základů – včetně 
vlastní lahve a silikonové pásky se speciálním složením. 
LoneWolf se snaží nadřadit ducha značce, což je postoj, 
který jde v oblasti řemesel proti proudu. Tento antimarketingový 
přístup – jasná strategie formulovaná pro design – odráží jak 
čistotu produktu, tak úmyslně vzdorovitý postoj značky. Shaun 
Bowen, kreativní partner B&B studia, říká: „LoneWolf nejde  
s davem a ignoruje pravidla kategorie, což nám umožnilo vy‑
právět příběh značky neobvyklým a přesvědčivým způsobem.“

Vodka a gin v revolučním duchu
Nenáročná etiketa, kterou na lahvi přidržuje si‑
likonová páska, nese umírněné písmo psacího 

stroje, nedokonalé a důvěrně známé, inspirované poznám‑
kami, které si v palírně dělali při výrobě lihoviny. Obsahuje 
také poznávací znamení značky LoneWolf: vlčí hlavu zjedno‑
dušenou až na nejryzejší geometrické prvky.

Na zadní straně lahve je embosovaný nápis LoneWolf.  
A uvnitř etikety se objevuje 12 příběhů o produktu napsaných 
značkou na témata jako chuť a zpracování. Shaun Bowen do‑
dává: „Obal je jednoduchý, minimalistický, aby odrážel čis‑
totu toho, co LoneWolf dělá v oboru lihovin. Je to věrohodné, 
podložené důvody a navíc na vědeckém základě. Každá 
kategorie má svá vlastní designová pravidla, ale právě tohle 
je všechna staví na hlavu. Vodka a gin vypadají stejně – je di‑ 
ně LoneWolf mohl udělat něco tak revolučního jako tohle.“ 

Standardní  
zbarvení plechovky

Zbarvení po vystavení 
slunečnímu záření

A JAK TO CELÉ FUNGUJE?  
ZHLÉDNĚTE VIDEO
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INTERVIEW

O obalových novinkách ve společnosti PIVOVARY STAROPRAMEN jsme hovořili s Petrou Chovancovou, která 
pro ni pracuje již čtvrtým rokem, poslední rok a půl jako senior brand manager značek Staropramen a Braník. Za 
průlomové období sama považuje rok 2012, kdy Staropramen přišel jako první s vlastní embosovanou pivní lahví.

Adriana Weberová 

INTERVIEW

Design by měl  
vyjadřovat tradici

s matem, tak s leskem, ale také například s HD tiskem. Kromě 
toho na rozdíl od lahví, kde využíváme například embosing, 
není design plechovek tak nákladný. Před časem se objevila 
technologie Dynamark, která umožňuje tisk více typů designu 
v rámci jedné produkce. Umožňuje tak kombinaci tisku sérií 
nějakého konkrétního designu. 

Máte s touto technologií zkušenosti?
Používáme ji již třetím rokem. Vloni jsme ji využívali na ple‑
chovky, kdy si spotřebitel mohl na různých plechovkách po‑
skládat vzkaz. Letos plánujeme aplikovat na plechovky různé 
příběhy z historie, ale i současnosti Staropramenu. Mělo by jít 
o 14 unikátních příběhů. Jde vlastně o limitovanou edici. Tuto 
technologii lze použít i na lahve, což jsme ještě nevyzkoušeli. 

Jaká je filozofie společnosti Pivovary 
Staropramen z hlediska designu lahví? 
Pivo jako produktová kategorie je z pohledu obalů stále velice 
konzervativní. Vzhledem ke složení piva musí být pro zacho‑
vání jeho kvality v zelených či hnědých skleněných lahvích,  
v plechovkách nebo PET lahvích, které jsou z hlediska udr‑
žení kvality nejchoulostivější. Prostor k experimentům zde není 
moc velký. 

Zaznamenala jste přesto  
ve vašem oboru nové trendy?
Když už jsem zmínila plechovky, tak právě tento materiál 
umožňuje vyhrát si s designem například kombinací různých 
barev, které plechovka lépe reflektuje. Navíc si lze pohrát jak 
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Jakým vývojem u vás prošly obaly na pivo?
Staropramen je tradiční pivní značka, a proto je nejčastěji ve 
skleněné lahvi. V minulosti se pivo prodávalo pouze ve stan‑
dardní NRW lahvi. Výrobcům nestálo za to investovat do vý‑
voje vlastních forem. Mluvím o období kolem roku 2000. Až 
v roce 2005 jsme přišli s lahví long neck, které předcházela 
již zmíněná lahev NRW. Tento typ používáme nyní na značku 
Braník. Průlomovým obdobím však pro nás byl rok 2012, kdy 
Staropramen přišel jako první s vlastní embosovanou lahví na 
pivo. Šlo o robustnější lahev připomínající mužská ramena, 
což vyjadřovalo mužnost. Vlastní embosovaná lahev se stala 
standardem i pro ostatní pivovary.

Kdo vymyslel její design?
Agentura Unity design. V druhé fázi jsme samozřejmě spo‑
lupracovali se sklárnami, kde jsme si ověřili proveditelnost 
projektu. Jinak u krátkodobých projektů spolupracujeme  
s již zavedenými agenturami, dále pořádáme tzv. inovační 
workshopy, kdy od různých dodavatelů poptáváme současné 
trendy a diskutujeme o jejich implementaci do našeho prů‑
myslu. V současné době využíváme dva tuzemské dodavatele 
lahví. V případě plechovek spolupracujeme se zahraničními 
dodavateli v rámci zemí EU.

Můžete nám prozradit,  
kdo vám dodává etikety?
Dlouhodobě jde o tuzemského dodavatele, který nám vyho‑
vuje jak flexibilitou a materiály, tak možnostmi tisku. S doda‑
vateli se vždy snažíme o dlouhodobou spolupráci. Každý 
dodavatel projde naším interním auditem. Důležitý je pro nás 
i jejich přístup k životnímu prostředí.

Jakým vývojem prošly  
vaše nápojové etikety?
U celého portfolia Staropramenu využíváme prémiové meta‑
lické etikety, na které se tiskne osmi barvami a které lépe odrá‑
žejí a reflektují použité barvy. Chceme, aby design vyjadřoval 
tradici. A právě na metalické etiketě dokážeme vytvořit zlatou 
barvu, která je pro Staropramen typická.

Liší se nějak exportní lahve od tuzemských?
Do zahraničí putuje přibližně 600 000 hl piva většinou ve 
skleněných lahvích o objemu 0,3 a 0,5 l. Exportní značkou 
číslo jedna je prémiová značka Staropramen ležák, který míří 
do Velké Británie, Švédska, na Slovensko a do Německa. 
Export výrazně roste na současných i nových trzích. Ale od‑
pověď na vaši otázku: Exportní lahve jsou jednocestné, to 
znamená, že jsou lehčí, a proto z hlediska logistiky ekologič‑
tější. Vratné lahve určené pro tuzemský trh jsou samozřejmě 
vyrobeny z odolnějšího skla. Z hlediska designu vloni prošly 
exportní lahve změnou. Cílem bylo podtrhnout jednak pivní 

svět a jednak jejich prémiovost. Na lahev jsme proto přidali 
embosing a vytvořili unikátní tvar.

Co embosing znázorňuje?
Na obou lahvích znázorňuje jednak S‑symbol, který je zá‑
kladním prvkem loga Staropramenu od jeho založení v roce 
1869. Tento symbol v sobě obsahuje písmena A a P, což byl 
akcionářský pivovar Smíchov. Samotné embosování kolem eti‑
kety tvoří nápis Spirit of Prague a PROUDLY BREWED SINCE 
1869. V zahraničí Staropramen hodně evokuje český původ 
a to, že je vyráběn právě v Praze. Proto chceme na export‑
ních lahvích ještě více komunikovat Staropramen jako pražský 
pivovar. Již v letošním roce se mohou spotřebitelé i na tuzem‑
ském trhu setkat s tradičním a pro Staropramen v zahraničí 
ikonickým tvarem etikety. Jak jsem již uvedla, cílem je, aby 
etikety na exportních lahvích vyjadřovaly tradici a zároveň 
obsahovaly prvky Prahy. Ikonickým produktem v zahraničí je 
ale ležák, který používá dominantní béžovou barvu, na tu‑
zemském trhu je to Smíchovské světlé, které má ikonickou 
barvu zelenou. 

K jaké změně došlo  
z hlediska tvaru etikety?
V letošním roce prochází Staropramen 
ve své limitované edici určitým ná‑
vratem k tradici vaření piva. Stěžejní 
je umístění secesního psaného loga 
Staropramen do ikonického tvaru eti‑
kety. Etikety na tuzemském a exportním 
ležáku jsou až na již zmíněné detaily 
téměř totožné. Změnou prošla také  
etiketa na Staropramen 11°, kde do‑ 
šlo ke změně barevnosti. Původně byla 
jedenáctka ve stříbrné barvě, ale vzhle‑
dem k výjimečné receptuře, jejímž  
výsledkem je její tmavší barva s kara‑
melovým odstínem, jsme zvolili etiketu  
v měděné barvě. Následovat by měla 
změna designu plechovek, které by 
měly být ve stejném duchu jako lahve.

INTERVIEW

Základním prvkem  
loga Staropramenu  
je S-symbol.

Exportní lahev

POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU NA VÁS  
ČEKÁ V ONLINE VERZI MAGAZÍNU 



24 www.packagingherald.cz

INTERVIEW

Specialista na výrobu cukrovinek, společnost THE CANDY PLUS SWEET FACTORY, buduje na tuzemském 
trhu vlastní značku PEDRO a pro exportní trhy značku JUICEE GUMMEE. O vnímání role obalů jsme  
hovořili s jednatelkou společnosti Milenou Rusnokovou. Zaznělo například, že na obalech komunikují  
jak tuzemský původ, tak i fakt, že produkty neobsahují palmový olej. 

Adriana Weberová 

INTERVIEW

Propojení  
monoproduktového 
„retro“ brandu  
s novou produktovou 
kategorií

Jaká je vaše cílová skupina? 
Konečným uživatelem jsou samozřejmě převážně děti, nic‑
méně těší nás i nemalá popularita mezi dospělými spotře‑ 
biteli. 

Jde pouze o děti? 
Různé výrobky z portfolia samozřejmě cílí na různé spotřebi‑
tele a také je třeba vzít v potaz, že spotřebitel se někdy nemusí 
shodovat se subjektem rozhodujícím o nákupu.

Můžete nám prosím přiblížit portfolio vašich pro-
duktů? Kolik produktových řad pod značkou 
Pedro vyrábíte?
Tradičním výrobkem pod značkou Pedro je žvýkačka, kterou 
jsme uvedli na trh v retro podobě v roce 2011, nicméně po‑
stupně se produktová řada rozrůstá o další výrobky z našeho 
portfolia. Nyní jsou to tedy i extrudované výrobky, takzvané 
ovocné pendreky, želatinové a lékořicové výrobky a v nepo‑
slední řadě komprimáty.

Milena Rusnoková absolvovala podnikovou eko-
nomiku a management na Mendelově univerzitě  
v Brně. Je také držitelkou diplomu MBA z Nottingham 
Trent University. Od června 2017 je generální ře-
ditelkou skupiny společností kolem The Candy Plus 
Sweet Factory, tvořících divizi Confectionery CZ  
v rámci finského holdingu Raisio. 
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INTERVIEW

Skupina Candy Plus vznikla v roce 2000  
v Liberci koupí výrobního závodu Lipo a začala 
se rychle rozvíjet. V roce 2010 firma koupila od 
společnosti Park Lane Confectionery podnik na 
výrobou želé cukrovinek. O dva roky později se pod 
názvem The Candy Plus Sweet Factory stala součástí 
mezinárodní skupiny Raisio se sídlem ve Finsku.

Jakým vývojem prošly obaly a logo značky 
Pedro? Jak často provádíte redesign obalů? 
Každý rok se portfolio výrobků mění a rozšiřuje o další typy 
výrobků, kterým také vyhovují různé materiály, tisky a gra‑
fická podoba. Snažíme se, aby značka Pedro nezůstala na‑
věky „retro“ podobou, jakou si pamatují naši současníci, ale 
aby byla moderní a atraktivní značkou pro cílové skupiny 
spotřebitelů.

Nyní se zaměřme na obaly pro produktovou 
řadu želatinových bonbonů. Kdy jste je poprvé 
uvedli na trh a o kolik produktů se jednalo?
Poprvé jsme je uvedli na trh v roce 2014, a to v počtu pěti 
výrobků. Původní řadu jsme rozšířili na deset výrobků. Letos 
jsme zavedli novou řadu Pedro želé rodinné balení s hmotností  
1 kg. Souhrnně tedy kategorie Pedro želé obsahuje více než 
60 výrobků s různým obsahem balení a také různou tech‑
nologií výroby. V současné době je pro nás nejdůležitější 
značkou užívanou na domácím trhu.

Můžete nám přiblížit vaše požadavky na design 
obalů této produktové řady? Které prvky měly 
být v designu zastoupeny? Co mělo být klíčovým 
sdělením?
Nejdůležitější bylo propojit monoproduktový „retro“ brand  
s novou produktovou kategorií pro konkrétní cílovou skupinu. 
Významným propojovacím prvkem designu mezi známými 
žvýkačkami Pedro a novou řadou želé je barevná kompozice 
designů. Klíčovým sdělením je produkt – i proto má celá řada 
želé Pedro velké okno vepředu i vzadu. Zákazník tak přesně 
vidí, co si kupuje. Na obalech komunikujeme jak tuzemský 
původ, tak i fakt, že naše produkty neobsahují palmový olej. 

Pedro je výrazná tradiční značka. Jakým způ-
sobem se to odráží v designu obalů?
Zejména se snažíme držet linii shodného loga, jehož nosným 
prvkem je hlava chlapce s kloboukem a šátkem, nicméně sa‑
motný design je připravován s ohledem na konkrétní tech‑ 
nologii a samotný výrobek. Charakteristickou a sjednocující 
barvou je pro nás červená.

Kolik designových agentur 
jste k tvorbě designu oslovili?
S ohledem na důležitost projektu jsme samozřejmě oslovili více 
agentur a vybrali tu, jejíž návrhy nás nejvíce oslovily a odpo‑
vídaly naší představě o Pedru. 

Z kolika návrhů jste vybírali a kdo 
je autorem designu vítězného konceptu?
Vybírali jsme ze čtyř různých konceptů, všechny byly velice 
kvalitní. Finální koncept byl ten, který nejlépe odpovídal našim 
požadavkům, dobře propojil retro charakter s moderními prvky 
designu a dal vyniknout i produktu samotnému. Autorem není 
žádná agentura, ale designér na volné noze, který je pro 
Pedro zapálený stejně jako my.

Testovali jste design pomocí 
spotřebitelských testů?
Na úvod projektu jsme provedli testování na vybraném vzorku 
odběratelů a spotřebitelů prostřednictvím naší sítě obchodních 
zástupců. Díky pozitivní odezvě naštěstí nebylo třeba nic měnit 
a projekt se rozběhl velmi hladce. Od první úvahy zahrnout 
do portfolia Pedra želatinové výrobky až po jejich uvedení 
na trh trvala příprava asi šest měsíců. S ohledem na existenci 
značky na trhu se nejednalo o komplikovaný vývoj.

Co bylo na projektu nejsložitější?
Velkou diskusí procházela zejména tvorba designu a volba 
výrobků do portfolia. Nutno podotknout, že výrobky, které by‑ 
ly na seznamu od počátku, jsou součástí portfolia i nyní.

Mohla byste zhodnotit nový design?
Nový design byl na trhu velice pozitivně akceptován, důkazem 
je i letošní rozšíření na novou řadu Pedro rodinné balení. Pro 
druhou polovinu roku připravujeme pro sortiment Pedro další 
novinky a věříme, že navážou na současné úspěchy značky 
na našem trhu.

A na úplný závěr: Jaké obalové trendy obecně 
pozorujete ve vašem segmentu?
Naše společnost se pohybuje na trhu cukrovinek nejenom  
v tuzemsku, kde máme značku Pedro, ale naše produkty do‑
dáváme i širokému spektru zákazníků v mnoha dalších ze‑
mích. Trendy se liší napříč jednotlivými trhy a regiony. Odlišné 
trendy a nároky na obaly mají zákazníci v Asii, jiné v Rusku 
apod. Jedná se o velikosti obalů, materiály, finální úpravu, ale 
i způsob komunikace a samotný design obalů.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 

KOLIK MÁTE DRUHŮ  
SPOTŘEBITELSKÝCH OBALŮ A JAKÝ JE  
POČET VAŠICH DODAVATELŮ?  
ODPOVĚĎ V ONLINE VERZI MAGAZÍNU



Vhodný design obalu eliminuje nadbytečný prostor. 
Pro Vás to bude znamenat méně palet k naložení, méně 
aut na cestě a více úspor v celém dodavatelském řetězci. 

Navštivte dssmith.com/vzduch a objevte, jak efektivně snížit náklady 
na palety a distribuci. 

Proč platit  
za převážení  
vzduchu?

Jsme #PackagingStrategists. Přinášíme výsledky. 
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Firma DACHSER poskytuje logistické služby společ‑
nosti Hempel již od roku 2006 a výrobky distribuuje 
sběrnou službou po České republice, na Slovensko a do 

Maďarska. 

Vloni v Maďarsku DACHSER nově převzal také dodáv‑ 
ky sběrnou službou z konsignačního skladu Hempelu  
v Budapešti, který slouží k pokrytí okamžitých potřeb maďar‑
ského trhu. „Hlavním důvodem byla dostupnost pro drobné 
zákazníky přímo v Maďarsku,“ říká na úvod Denisa Jančářová, 
customer service and logistics manager společnosti Hempel 
Czech Republic.

DACHSER rozšířil 
spolupráci s firmou 
Hempel v Maďarsku 
MEZINÁRODNÍ LOGISTICKÝ PROVIDER DACHSER ZAJIŠŤUJE PRO SPOLEČNOST HEMPEL,  
VÝROBCE PRŮMYSLOVÝCH BAREV, DISTRIBUCI NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ SBĚRNOU SLUŽBOU  
PO CELÉM MAĎARSKU. PO PŘÍMÝCH DODÁVKÁCH PRODUKTŮ Z VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE SE 
SPOLUPRÁCE ROZŠÍŘILA I NA ZÁSOBOVÁNÍ MAĎARSKÉHO TRHU Z KONSIGNAČNÍHO SKLADU 
HEMPELU U BUDAPEŠTI. ZÁSILKY JSOU ZPRAVIDLA PŘEPRAVOVÁNY V OBJEMNĚJŠÍCH PLECHOVÝCH 
NÁDOBÁCH UPEVNĚNÝCH NA EUROPALETÁCH.

Adriana Weberová

LOGISTIKA

Většina sortimentu je 
přepravována podle ADR
Výrobky společnosti Hempel zahrnují barvy pro loďařský prů‑
mysl, logistické a průmyslové budovy či stavby dopravní infra‑
struktury, jako jsou například mostní konstrukce a také vodou 
ředitelné barvy určené pro interiérové nátěry. Většina výrob‑
ního sortimentu musí být přepravována v souladu s Evropskou 
dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
(ADR). 

„Naše firma disponuje již řadu let vlastním řešením pro lo‑
gistiku nebezpečného zboží podle dohody ADR. Do této 

Barvy společnosti Hempel zdobí například Trojský most v Praze.

RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE.

www.tbaplast.cz

EURO 
PŘEPRAVKY
PŘÍMO OD VÝROBCE!

Speciální barvy i potisky. 
Rychlé dodání!
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„Díky již zmíněným vlastním IT systémům umožňují naše on‑
‑line nástroje kontrolu kompatibility zboží přepravovaného  
v jedné soupravě a zároveň nabízejí i vysoký uživatelský kom‑
fort pro zákazníky, ať už jde o snadné zadávání zakázek na 
přepravu nebo sledování zásilek v reálném čase. To všechno 
samozřejmě využívá i Hempel pro tzv. národní distribuci po 
celém Maďarsku,“ doplňuje Jan Polter, na kterého navazuje 
Alexander Popély, obchodní ředitel Hempel Czech Republic:
„Společnost DACHSER je pro nás partnerem, který realizuje 
naše představy o kvalitních logistických službách přesně tak, 
jak jsme se dohodli. Ačkoliv se to nezdá, kvalita a férový pří‑
stup jsou na trhu stále nedostatkovým zbožím, proto si této 
spolupráce ceníme.“ 

kategorie spadá také zboží společnosti Hempel, která vyrábí 
nátěrové hmoty pro exteriéry a interiérové aplikace,“ vysvět‑
luje Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel DACHSER 
Czech Republic. Síť tohoto logistického providera je systé‑
mově zařízená pro přepravy zmíněného typu zboží, a to  
i v rámci sběrné služby, kdy je zboží distribuováno spo‑
lečně se zbožím pro jiné zákazníky. Vlastní IT systémy společ‑
nosti automaticky hlídají kompatibilitu zboží nakládaného na 
jednu soupravu výměnných nástaveb tak, aby byla dodržena 
všechna zákonná nařízení. 

V případě výrobce průmyslových barev distribuuje logistický 
provider zboží v rámci České republiky a realizuje také ex‑
portní zásilky na již zmiňované Slovensko a do Maďarska. 
Zásilky společnosti Hempel jsou zpravidla objemnější ple‑
chové nádoby bezpečně upevněné na europaletu.

Nebezpečné zboží je pod on-line kontrolou
DACHSER má v Maďarsku ve městě Pilisvörösvár poblíž 
Budapešti moderní sklad pro nebezpečné zboží, splňující 
SQAS (Systém hodnocení bezpečnosti a kvality) v přepravních 
a skladovacích službách, místní síť sběrné služby je také uzpů‑
sobená pro přepravu nebezpečného zboží. Odtud míří z kon‑
signačního skladu Hempelu produkty do celého Maďarska. 

ZÁSILKY SPOLEČNOSTI 
HEMPEL JSOU ZPRAVIDLA 
OBJEMNĚJŠÍ PLECHOVÉ 
NÁDOBY BEZPEČNĚ 
UPEVNĚNÉ NA EUROPALETU.

Z Pilisvörösváru míří produkty do celého Maďarska.

RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE.

www.tbaplast.cz

EURO 
PŘEPRAVKY
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Speciální barvy i potisky. 
Rychlé dodání!
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HEMPEL PŮSOBÍ VE VÍCE  
NEŽ 45 ZEMÍCH – VÍCE NA  
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Elektronické obchodování je sice nadmíru pohodlné, ale také výrazně snižuje počet kontaktních míst mezi 
značkou a spotřebitelem, což samozřejmě ovlivňuje jak vztah zákazníka ke značkám, tak především 
opakované nákupy. VZESTUP E-COMMERCE tím pro obchodníky a brand manažery PŘEDSTAVUJE 
NOVÉ VÝZVY. 

Mohlo by sekundární balení 
vyřešit trápení obchodníků?
Pro maloobchodníky je extrémně důležité zapůsobit na zákaz‑
níka i po nákupu a zde hraje obal zcela zásadní roli. Převzetí 
a rozbalení objednávky má potenciál stát se vrcholem zá-
kazníkova dne, kdy si konečně užije radost z nakoupeného 
zboží i moment překvapení. A to jsou ty správné pozitivní 
emoce, které spojujeme se značkou a správným balením. 

Objednávky navíc nepřijímáme a neotevíráme pouze doma. 
Často nám chodí do kanceláře, kde se o zvýšenou propagaci 
značky postará i publikum v podobě kolegů. Charakteristický 
obal podpoří první dojem při rozbalování, první sezna-
mování se s očekávaným výrobkem. Předává první posel‑
ství značky, když už konečně držíte v ruce balíček, na který 

DS Smith Packaging se proto při zákaznických work‑ 
shopech v PackRight Centrech stále častěji se‑
tkává s rostoucím zájmem o podporu a pomoc 

v oblastech spojených s on‑line nakupováním a vlivem obalů 
na chování spotřebitelů. Jak vybudovat loajalitu zákazníků ke 
značce, aniž by kupující opustili oblíbenou pohovku a vstoupi‑ 
li do obchodu? Je vůbec možné angažovat zákazníky, kdyby 
si neprohlédli atraktivní výlohu, nepomohl jim pozorný pro‑
davač a připravili své smysly o zážitek z nakupování? 

Průzkumy a realita jasně udávají, že je‑li zákazník emocio‑
nálně spojen s určitou značkou, pozitivně to ovlivní jak fre‑
kvenci jeho návštěv, tak i výši útraty. A jak to tedy funguje 
on‑line? Jak může on‑line obchod vybudovat silný vztah ke 
značce navzdory omezenému kontaktu? 

PR PREZENTACE

Sekundární balení pro e‑commerce  
je jevištěm vašich výrobků
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PR PREZENTACE

jste se tolik těšili. Toto je okamžik, který má v e‑commerce na‑
hradit ochotné prodavače a atmosféru stylového zařízení ob‑
chodu při klasickém nakupování. Zde hraje obal podstatnou 
roli. K prvnímu dojmu může přispět individuálním potiskem  
a designem jak na vnější, tak i vnitřní straně. Mnoho e‑shopů 
nabízí i možnost zaslání zboží jako dárku. Konečného pří‑
jemce pak potěší například vložené přání nebo kartička  
s vaším textem. 

Dojmy a emoce spojené s rozbalováním zboží, tzv. unboxing, 
se staly nedílnou součástí celého procesu nákupu i online. 
Miliony lidí sdílejí svá videa na sociálních sítích, nahrávají 
reakce své nebo svých blízkých při otevření krabice. Cílem 
je nejen unikátní design obalu, ale i správná grafická po-
doba. Cokoliv, co u zákazníka vyvolá pocit výjimečnosti,  
v sobě skrývá potenciál opakovaného nákupu. Vzhled  
a pocit z obalu mohou být i součástí určitého životního stylu.

Pokroky v tisku umožňují obalovým specialistům v DS Smith 
nabízet potisk obalů nejvyšší kvality, věrnost obrazu a kon-
zistenci tisku stejně jako flexibilitu pro menší či větší série 
výroby. Nejrůznější vnitřní výplně a jejich tvary pak zajistí ši‑
roké použití jednoho vnějšího obalu pro širokou škálu zasíla‑
ných výrobků. 

Zážitek z rozbalování by navíc neměl být spojen s nepří‑
jemným pocitem, zda není náhodou obal škodlivý pro životní 

prostředí. Chytře navržený obal z vlnité lepenky, který opti-
malizuje použité materiály a je plně recyklovatelný, potěší 
stále více zákazníků zakládajících si na udržitelnosti. A to 
bez kompromisů ohledně kvalitního vzhledu obalu, který je sy‑
nonymem i pro danou značku. Kvalitní obal je tedy jedním  
z nejúčinnějších prodejních nástrojů, který máte k dispozici. 

Na co se zaměřit při vytváření 
obalů pro on-line nakupování? 
Na straně e‑shopu optimalizovat rychlost a produktivitu při ba‑
lení, ochránit zboží před neoprávněnou manipulací nebo krá‑
deží a samozřejmě zavázat si zákazníka k dalším nákupům. 
Z pohledu spotřebitele pak psychologický aspekt spojený se 
zážitkem, emocemi, komfortní dodávkou a spokojeností s kva‑
litou dodaného zboží. 

Poznejte sílu balení na vlastní kůži.   
Jsme #Packaging Strategists. 

www.dssmith.com/proc
Sales.kontakt@dssmith.com

Sekundární balení pro e‑commerce  
je jevištěm vašich výrobků

Pro zákazníky vytváříme celé obalové stra-
tegie a v našich Impact a PackRight Centrech 
přesně definujeme účinek, který na spotřebi-
tele bude obal mít. Správné balení ovlivňuje 
vaše podnikání mnohem více, než si vůbec 
dokážete představit. Pomůžeme vám ho vy-
lepšit tak, aby zvýšilo váš prodej. Projdeme  
s vámi celý dodavatelský řetězec a přesně 
spočítáme, jak vám upravený obal sníží ná-
klady, jak ho vyrobit šetrnější k životnímu pro-
středí a lépe recyklovatelný. 

EXISTUJÍ ROZDÍLY MEZI OBALY  
PRO E-COMMERCE A KLASICKÝM  
PŘEPRAVNÍM OBALEM? ODPOVĚĎ SE  
DOZVÍTE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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LOGISTIKA

Obalové řešení pro airbagy, které je na bázi kombi‑
nace vlnité lepenky, dřeva a kovu, se zasílá v kompri‑
movaném stavu jako set a lze ho jednoduše sestavit 

bez použití pomocných nástrojů. „I drátěný box lze složit na‑
plocho a vložit do paletového kontejneru. Komprimovaná zá‑
silka šetří místo a náklady na skladování a logistiku. Airbagy 
jsou do jednotlivých mřížek baleny tak, jak jsou později ve 
výrobě v automobilovém průmyslu také instalovány,“ doplňuje 
Gabriela Petrová, jednatelka společnosti THIMM Packaging 
Systems.

Velikost obalu je optimalizovaná pro námořní kontejner. 
Vysoká stabilita umožňuje, že na jeden obal na nebezpečné 
zboží se mohou stohovat až dva další obaly tohoto druhu (sto‑
hování 1+2). Maximální hmotnost náplně je 250 kilogramů. 
Obalové řešení je schváleno Spolkovým výzkumným a zku‑
šebním ústavem (BAM) pro třídu nebezpečí 1.4 (výbušné látky 
a předměty s výbušnými látkami, látky a předměty s malým 

nebezpečím výbuchu). Na základě zkoušky ohněm splňuje 
třídu nebezpečí 9 (jiné nebezpečné látky a předměty).

Toto multimateriálové řešení přesvědčí i z hlediska trvalé udr‑
žitelnosti. „Skládací konstrukce přináší úspory v logistice i při 
skladování. Navíc lze jednotlivé komponenty od sebe oddělit 
a likvidovat zvlášť,“ potvrzuje Gabriela Petrová. 

Obal je vhodný  
i pro jiné komponenty
Kromě airbagů pro řidiče, spolujezdce a airbagů hlavy je 
tento obal vhodný například i pro aktuátory, předpínače bez‑
pečnostních pásů a podobné nebezpečné zboží. Airbagy 
koncernu Volkswagen v něm putovaly například do Asie.  

V OBALECH NA NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ VYVINUTÝCH VE SPOLEČNOSTI THIMM PACKAGING SYSTEMS 
SE MOHOU AIRBAGY ZASÍLAT A PŘEPRAVOVAT PO CELÉM SVĚTĚ BEZPEČNĚ A DOSTATEČNĚ CHRÁNĚNÉ. 
CERTIFIKOVANÉ OBALOVÉ ŘEŠENÍ SE SKLÁDÁ Z DŘEVĚNÉ PALETY, KLOPOVÉ KRABICE, RÁMU Z VLNITÉ 
LEPENKY, DRÁTĚNÉHO BOXU, JEDNOTLIVÝCH MŘÍŽEK NA AIRBAGY A Z VÍKA.

Adriana Weberová

Airbagy míří  
bezpečně do zámoří

OBAL LZE JEDNODUŠE  
SESTAVIT BEZ POUŽITÍ 
POMOCNÝCH NÁSTROJŮ.



Perfektní team
Kompletní řešení pro sbírání,
balení a paletizaci

Silný partner pro kompletní manipulační proces
Nikdo jiný Vám nenabídne tak ucelenou nabídku.
Nejširší produktová řada v průmyslu umožňuje FANUC
poskytovat vše, co potřebujete pro zrychlení, zpružnění
a zefektivnění Vašich manipulačních procesů. Ideální
roboty pro sbírání, balení a paletizaci umožňují
perfektní synchronizaci a hladký průběh procesů od
prvního do posledního kroku. Nezáleží, zda je Vaše
zboží velké nebo malé, lehké nebo těžké, robustní
či křehké, vždy máme perfektní řešení pro všechna
průmyslová odvětví a aplikace. Smart, strong, yellow

FANUC Czech s.r.o.
Tel.: +420 234 072 900
www.fanuc.cz
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COPACKINGOVÉ AKTIVITY SE ŘADÍ DO KATEGORIE VAS – VALUE ADDED SERVICES NEBOLI SLUŽBY  
S PŘIDANOU HODNOTOU. V PRAXI MŮŽE JÍT O RUČNÍ ČI STROJOVÉ BALENÍ A KOMPLETACI VÝROBKŮ  
A ZBOŽÍ. VYUŽÍVÁN JE PŘI OBLÍBENÝCH PROMOČNÍCH AKTIVITÁCH TYPU 2+1, 50 % GRATIS ATP.  
NEJVĚTŠÍ ZASTOUPENÍ ZDE MAJÍ DROGERIE A POTRAVINY. CONTRACT PACKAGING MÁ VŠAK  
MNOHEM ŠIRŠÍ ZÁBĚR.

Adriana Weberová

Kromě kompletování promočních balíčků zahrnuje co‑
packing například i SRP a skupinové balení, etiketování, 
dárkové balení, kolkování, páskování, potisk a další. 

„Díky univerzálnosti našich copackingových provozů jsme 
schopni zabalit nebo etiketovat v podstatě cokoliv. Vzhledem 
k tomu, že spolupracujeme jak s nadnárodními řetězci, tak  
i s výrobci, prodávají se naše výrobky v celé střední a východní 
Evropě, částečně v Africe a Asii,“ říká Milan Svejkovský, VAS 
manager společnosti HOPI. Tento logistický provider zvládne 
tisknout arabské texty na výrobky, páskovat čokoládu, balit 
vánoční dárky, etiketovat luxusní vína, ale rovněž skládat  
a šroubovat dřevěné stojánky na koření. 

Bez ruční práce to stále nejde
Také společnost ESA nabízí široký záběr copackingových ope‑
rací, ať už jde o slučování výrobků do jednoho balení za 
pomoci teplem smrštitelných fólií či sleevů nebo kompletaci 
různých předmětů do transportních balení, sestavování a plně‑ 
ní prodejních stojanů, vkládání a zatavování předmětů/ná‑
vodů do PVC sáčků či přidávání příbalů k periodikům. 

„Velkou část naší činnosti tvoří čistě ruční práce – například 
třídění, sestavování nebo kompletování,“ připomíná důležitost 
manuálních dovedností David Křivánek, manažer VAS společ‑
nost ESA.

TECHNOLOGIE

Copacking  
má stále širší záběr
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Z promočních aktivit je ve společnosti FM Logistic největší po‑
ptávka po dárkovém balení a stavbě stojanů. „Ve standardním 
balení pro Makro, Lidl či Penny je největší zájem o diskontní 
obaly z lepenky a balení do slabé fólie,“ doplňuje Petr Mikula, 
warehouse, customer service & co‑packing manager společ‑
nosti FM Logistic. 

Podle Milana Svejkovského k nejnáročnějším copackingovým 
aktivitám stále patří kompletace stojanů, které vyžadují čas na 
sestavení stojanu, ale také zvládnutí následného vkládání de‑
sítek různých druhů zboží do jednoho stojanu. Petr Mikula upo‑
zorňuje na specifika různých kategorií, kdy náročnost vychází 
z komplexity, která je v rámci dané kategorie požadována. 
„Například u fóliování není nic složitého na vytvoření balení, 
ale v případě, kdy bude navíc požadovaná specifická orien‑
tace výrobku v balíčku, aplikace etiket, kontrola váhy a další 
kritéria, dochází ke zvýšení nároků na balení v dané skupině.“

Vyšší míře automatizace většinou brání 
rozmanitost výrobků a menší výrobní dávky
V copackingu stále převládá manuální činnost doplňovaná 
různým stupněm automatizace od podavače etiket a automa‑
tických aplikátorů etiket po poloautomatické stroje pro balení 
do teplem smrštitelné fólie. Vyšší míře automatizace většinou 
brání rozmanitost výrobků a menší výrobní dávky. „Naše firma 
využívá především univerzální stroje a manuální zručnost svých 
pracovníků,“ potvrzuje David Křivánek. Univerzálním stro‑
jovým parkem disponují také ve společnosti Model Copack. 
Například stroj na fóliování a balení výrobků do smršťovací 
PE fólie dokáže zabalit výrobky od velikosti krabičky zápalek 
až po 20kg prací prášky. „S určitou nadsázkou se dá říci, 

že nejuniverzálnější ,technologií´ jsou naši operátoři ve vý‑
robě, kteří svýma rukama dokáží udělat prakticky cokoliv," 
věří Aleš Pudil.

Ve společnosti FM Logistic využívají například tunelový stroj 
pro balení do teplem smrštitelné polyolefinové fólie s tloušťkou 
19 mikronů. Výslednými produkty mohou být skupinová ba‑
lení kávy a polévek. Balení je vhodné pro prezentaci výrobků 
různých tvarů. Stroj zvládne 600 až 1200 balení za hodinu 
(v závislosti na velikosti výrobku). Jiný tunelový stroj balí do 
40mikronové PE fólie a je používán pro skupinové balení 
určené k transportu. Výsledný produkt v „mléčné fólii“ není 
vhodný pro prezentaci výrobku. Stroj zvládne 300 až 600 
balení za hodinu.

Tlak na cenu trvá, ale ne vždy
Z pohledu zákazníků copackingových služeb je mnohdy stále 
na jednom z prvních míst tlak na cenu následovaný poža‑
davkem na kvalitu a termín dodání. Nemusí to však platit 
vždy. „V nedávné době jsem řešil zakázku, kdy zákazník 
sám přišel s návrhem navýšit cenu a tím podpořit naši schop‑
nost dlouhodobě zajistit vysokou kvalitu. Samozřejmě jsme 
tohoto využili a vyšší finanční ohodnocení naší práce jsme 
promítli do navýšené kvalitativní výstupní kontroly,“ uvádí 
příklad David Křivánek. Podobné zkušenosti má společnost 
Gebrüder Weiss. „Hlavním kritériem zákazníků je dlouho‑
době vysoká kvalita a rychlost – tzn. bezchybný vzhled vý‑
sledného produktu a co nejrychlejší zpracování po příchodu 
zboží na sklad. S tím souvisí následná velmi rychlá dispo‑
nibilita k prodeji. Tyto dva faktory bývají v poslední době 
upřednostňovány před tlakem na co nejnižší náklady,“ potvr‑
zuje Martin Drábek z logistic společnosti Gebrüder Weiss.  

FIRMY VYUŽÍVAJÍ PŘEDEVŠÍM 
UNIVERZÁLNÍ STROJE  
A MANUÁLNÍ ZRUČNOST 
ZAMĚSTNANCŮ.

FM LOGISTIC ZAMĚSTNÁVÁ  
V SEZONĚ AŽ 150 PRACOVNÍKŮ

Oddělení copackingu ve společnosti FM Logistic 
operuje na 2500 m2 na dvou platformách  
v České republice. V sezoně zaměstnává až  
150 pracovníků. Základní zaškolení pracovníka 
VAS netrvá více než dva měsíce, pak je pracovník 
připraven samostatně vést pracovní skupinu.

MODEL COPACK SE NEBOJÍ VSTOUPIT  
ANI DO TZV. COMANUFACTURINGU –  
VÍCE NA

VŽDY JE NUTNÉ REAGOVAT NA  
MOMENTÁLNÍ POTŘEBU KLIENTŮ –  
VÍCE NA

NOVÉ STROJE SE SOUSTŘEDÍ  
NA LEPŠÍ ERGONOMII – VÍCE NA

PŘÍPRAVA NA VÁNOCE ZAČÍNÁ  
JIŽ V LEDNU – VÍCE NA
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žadavky koncového zákazníka, tedy strojově čitelný 2D kód 
podle standardu ECC200 v kvalitě A. To zaručovalo jeho 
identifikaci i obyčejnými ručními skenery. Kromě ceny a čitel‑
nosti patřil při výběru vhodného řešení k důležitým parametrům 
také čas potřebný pro značení jednotlivých odlitků tak, aby při 
něm nedošlo ke zpomalení taktu výrobní linky.

GS1 vzorky ohodnotila nejvyšší kvalitou A
Na základě znalostí i praktických testů ze strany dodavatele 
byl nakonec vybrán jako nejvhodnější laser Scorpion II po‑
cházející z produkce společnosti TYKMA Electrox. Jde o za‑
řízení, které mimo jiné díky proměnné délce pulsu umožňuje 
velmi rychle sjednotit povrch hliníku, čímž vznikne vybělená 
podkladová plocha. „Na tu je po okamžité změně parametrů 
laserového paprsku naneseno vlastní černé značení a tím je 

V následujícím článku vám představíme hned tři ukázky  
z praxe, tedy to, co čtenáře nejvíce zajímá. Úkolem 
společnosti LIFTEC CZ byla výměna etiket aplikovaných 

na hliníkové odlitky v nadnárodní švédské firmě Ljunghall, která 
se zabývá tlakovým litím. Cílem bylo nahradit drahé a nespo‑
lehlivé etiketování přímým označením laserem.

Požadavkem byl strojově čitelný 2D kód
Na počátku byly ve spolupráci se zástupci společnosti 
Ljunghall vytvořeny vzorky laserového popisu v souladu s po ‑ 

IDENTIFIKACE

PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ PATŘÍ KE STĚŽEJNÍM OBLASTEM JAK V PRŮMYSLU, TAK V OBALAŘINĚ.  
A JAKO VĚTŠINA ODVĚTVÍ PROCHÁZÍ NEUSTÁLÝM VÝVOJEM. V SOUČASNÉ DOBĚ MOHOU BÝT 
ETIKETY NAHRAZOVÁNY PŘÍMÝM LASEROVÝM POTISKEM. NAOPAK JSOU OBORY, KDE TO BEZ ETIKET 
NEJDE. I V TĚŽKÉM PRŮMYSLU SE PROSAZUJÍ SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ.

Adriana Weberová

Průmyslové značení  
z několika úhlů

Automatické pracoviště od společnosti BOTTLING PRINTING

ETIKETY BYLY NESPOLEHLIVÉ  
A DRAHÉ – VÍCE NA



Průmyslové značení  
z několika úhlů

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM 
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR MARKEM-IMAJE 

VYTIŠTĚNÉ SYMBOLY A OBRÁZKY 
se nikdy nerozpijí a nevyblednou, usychají při 
kontaktu s materiálem a zaručují 100% čitelnost 
čárových kódů podle standardů GS1.

KOMPLEXNÍ  ZNAČICÍ TECHNOLOGIE PRO VÝROBNÍ A BALICÍ LINKY 

• Nová generace tiskáren s vysokým rozlišením, které 
 používají horký vosk Touch Dry®. Kvalitní značení  
 pro vaše obaly z vlnité lepenky, tácky a balicí fólie.

• Markem-Imaje Touch Dry® horké vosky jsou bez   
 obsahu ředidel a jsou šetrné k životnímu prostředí. 

 
TISKÁRNY 
VELKÝCH ZNAKŮ 5800

JEDINEČNÁ 
TECHNOLOGIE 
NA TRHU

obchod@ondrasek.cz
www.ondrasek.cz
www.markem-imaje.com
+420 558 639 611
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dosaženo maximálního kontrastu a vysoké čitelnosti,“ vysvět‑
luje Richard Nedoma, ředitel divize průmyslového značení 
LIFTEC CZ. Tento fakt potvrdila i akreditovaná laboratoř GS1, 
která veškeré vytvořené vzorky ohodnotila nejvyšší kvalitou A. 
Přitom celý popsaný proces trvá pouhých 5,3 sekundy, což 
splňuje původní zadání, takže ve výsledku nedochází k ome‑
zení kapacity vysokotlakého licího stroje.

Uživatelský software ušitý na míru
Firma Ljunghall může nyní uspokojit požadavky koncového zá‑
kazníka a zaručit přehled o každém jednotlivém vyrobeném 
odlitku nejen během manipulace a montáže do automobilu, 
ale vlastně po celou dobu jeho životnosti. „Unikátní uživa‑
telský software ušitý na míru tomuto řešení díky automatickému 
generování kódu, jeho následné verifikaci a ukládání kódu 
předchází možné chybě lidského faktoru, k němuž by mohlo 
docházet při manuálním nebo poloautomatickém značení,“ 
říká Richard Nedoma. 

Zadání: navržení automatického 
pracoviště pro aplikaci etiket
Etikety mohou být v některých případech stále ideálním ře‑
šením značení. Společnost BOTTLING PRINTING měla za 
úkol pro firmu Grupo Antolin Bratislava zajistit pracoviště pro 
potisk a aplikace etiket na sluneční clony automobilu (projekt 
byl představen na konferenci ObalTrend; více o akci na stra-
nách 46 a 47). „Důležitým bodem zadání bylo navázat na 
stávající pracoviště, kde dochází ke kontrole kompletní clony, 
a vytvořit zde pracoviště na míru,“ říká Pavel Mikel, projek‑
tový manažer společnosti BOTTLING PRINTING. Dalším po‑
žadavkem byla možnost aplikace na levé a pravé stínítko  
v co nejzazší, uživatelsky přívětivé variantě. „Po montáži slu‑
neční clony je třeba etiketu co nejsnáze odtrhnout,“ vysvětluje 
Pavel Mikel.

Navrženým řešením podle technického zadání zákazníka 
bylo jednoúčelové automatické pracoviště pro tisk a aplikaci 
etiket. Použit byl aplikátor etiket společnosti Bluhm Systheme 
LA 4050S s aplikačním ramenem a integrovanou termotrans‑
ferovou tiskárnou Avery Denison. Celé řešení bylo zákazníkovi 
představeno ve 3D modelu. Po jeho odsouhlasení se přistou‑
pilo k výrobě.

Informace k tisku a samotné aplikaci přicházejí z řídicího 
PLC kontrolního pracoviště. „Naše dílčí řídicí PLC informace 
přijme, vyhodnotí a poté probíhá automatický cyklus tisku  
a aplikace etikety. Dále informuje řídicí PLC o ukončení cyklu,“ 
doplňuje Pavel Mikel. 

Zákazník požadoval 
rychlé a nehlučné značení
V poslední ukázce průmyslového značení se vydáme do ob‑
lasti značení duralových dílců. Je důkazem, že mechanické 
značení nemusí být vždy realizováno starou metodou pomocí 
mechanických razidel, kladiva a silných paží. V současné 
době existují pro precizní značení sofistikovaná řešení – prová‑
děná přesným strojem a řízená elektronicky chytrou jednotkou.

Zákazník požadoval označení duralového dílce 14 znaky 
o výšce 6 mm v časovém úseku do sedmi sekund. Zároveň 
byla podmínkou nízká hlučnost stroje a jednoduché ovládání.  
„V textovém řetězci chtěl značit zákaznický kód, směnu, která 
díl vyrobila, aktuální datum a sériové číslo. Vše automaticky 
generované z řídicího systému nadřazeného našemu znači‑
címu stroji,“ vysvětluje Pavel Straka ze společnosti Automator.

Všechna nabízená řešení této aplikace byla založena na kla‑
sických mikroúderových strojích, které sice standardně zvládají 
požadovaný takt, ale jsou velmi hlučné. 

Řešení společnosti Automator bylo podobné, ale s tím roz‑
dílem, že byl použit rycí stroj, který má na rozdíl od klasického 
mikroúderu velmi nízkou hlučnost. 

Použita je tzv. karbidová jehla, která se nejdříve do materiálu 
zabodne a pomocí silnějších motorů je hrotem posunováno. 
Jehla tak za sebou zanechává vyrytou stopu. Jde tedy o téměř 
bezhlučný pohyb hrotu po materiálu. „Při měření jsme se do‑
stali vždy bezpečně pod hranici požadovaných 30 dB. Díl 
jsme ještě v zakládacím přípravku, což je speciální přípravek 
pro uložení a fixaci konkrétního dílu pod značicí hlavou, pod‑
ložili speciální 1 mm tenkou polygrafickou gumou, která do‑
pomohla jeho dobrému uložení,“ říká Pavel Straka. 

IDENTIFIKACE

BEZPEČNOST  
NA PRVNÍM MÍSTĚ – VÍCE NA 

O IDENTIFIKACI A KONTROLE KVALITY  
DÍLŮ V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

O FUNGOVÁNÍ KLASICKÝCH  
MIKROÚDEROVÝCH STROJŮ SE DOZVÍTE  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

VÍCE O PROJEKTU  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU



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

POZOR! 
ZNAČENÍ MŮŽE MÍT 
TRVALÉ NÁSLEDKY.

Matthews 
VIA Pack 

LINX 
CIJ 8900

Aplikátory 
Bluhm Legi Air

LASER 
LINX CSL 30

www.bprinting.eu

Rychlý kontakt: Filip Ševčík, 734 449 710



40 www.packagingherald.cz

Designové obalové trendy 
alko i nealko nápojů
Zatímco u skleněných obalů pro nealkoholickou produkci vý‑
razně dominuje jednoduchý, často až stroze elegantní design, 
u produktů na alkohol se o jednom jednoznačně daném trendu 
moc hovořit nedá. U některých typů alkoholů („tvrdý“ alkohol, 
některá vína) je prémiověji vnímána barevná sklovina (napří‑
klad černá). U vodky se design výrazně liší podle výrobců. 
Stále je nejvíce trendy průhledná lahev, ačkoli se lze setkat  
i s neprůhlednou variantou, kde pohledu dovnitř zabraňuje 
celoobjemový shrink sleeve. 

Trendy jsou varianty, které spojují čistotu a chlad. Zajímavým 
designem se vyznačují lahve na vodku Smirnoff White. Jak 
napovídá již název nápoje, ani samotná lahev není transpa‑
rentní, jak je obvykle u vodky zvykem, ale bílá, jen poslední 
čtvrtina lahve je průhledná a embosingem tvarovaná do po‑
doby kusů ledu. 

Asi nejvýraznější designové obalové kreace se jak v mi‑
nulosti, tak i nyní dají vysledovat v oblasti parfumerie 
u skleněných flakonů. Vedle zajímavých tvarů vlast‑

ních flakonů jsou pro současné designy charakteristické velmi 
nápadité uzávěry ve spojení s ekonomičností a přesným dáv‑
kováním. Naopak s výraznými skleněnými obaly kontrastuje 
jejich velice tvarově, materiálově i graficky střízlivé sekundární 
balení v podobě skládačkových obalů.

Za zmínku také stojí současné designy nápojových obalů či 
další produkce. Rozdílné chemické složení a způsob výroby 
vytváří různé typy skla s velmi variabilními vlastnostmi. 

U skleněných obalů i artefaktů hraje důležitou roli i dekorace, 
ať již v podobě přímých hutních metod (zdobení z ruky, iriso‑
vání, zatavování, natavování, kraklé atd.) nebo mimohutních 
způsobů (rytí, broušení, leptání, pískování, tisk, etiketování 
apod.).

MATERIÁLY

SKLO ZAUJÍMÁ V OBALOVÝCH MATERIÁLECH NAPROSTO VÝSOSTNÉ POSTAVENÍ. Z DLOUHODOBÉHO 
SLEDOVÁNÍ VYPLÝVÁ, ŽE VĚTŠINA RESPONDENTŮ VNÍMÁ SKLO JAKO PRÉMIOVÝ MATERIÁL  
S UNIKÁTNÍMI VLASTNOSTMI, KTERÝ VIZUÁLNÍ VJEM OBALU POSOUVÁ AUTOMATICKY DO  
KVALITATIVNĚ VYŠŠÍ KATEGORIE. 

Jana Žižková

Sklo: MATERIÁL PRÉMIOVÝ,  
LUXUSNÍ A DEKORATIVNÍ
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Výrazným spojením strukturálního a grafického, často velmi 
netradičního designu se od svých nedávných předchůdkyň 
značně odlišují lahve na gin, a to téměř u všech výrobců draž‑
ších značek tohoto nápoje. Naopak pro levnější šumivá vína 
je stále typičtější vytvoření neprůhlednosti v podobě jedno‑  
i vícebarevných shrink sleevů.

Skleněné obaly od gigantů 
i menších dílen
K největším výrobcům skleněných obalů na našem trhu patří 
společnosti O‑I a Vetropack. Obě společnosti vyrábějí lahve 
především pro masovou produkci, jak pro nápojový segment, 
tak pro konzervárenství. K novinkám společnosti Vetropack 
z letošního roku patří nový typ vratné lahve o objemu 0,5  
a 0,33 litru pro pivo Staropramen. Vylepšený design zaujme 
na první pohled. Zelená skleněná lahev s korunkovým uzá‑
věrem, vyráběná ve sklárně Vetropack Straža metodou lisofuku, 
dokonale padne do ruky. Pyšní se jednoduchým designem 
a jasně zelenou barvou. Při návrhu nového designu byl zo‑
hledněn požadavek na možnost využití stávajících  přepravek.

Dalším významným výrobcem na našem trhu jsou Sklárny 
Moravia, které se zaměřují na výrobu lahví pro alkoholické 
i nealkoholické nápoje, kosmetických flakonů a sklenic pro 
potravinářský průmysl. Mezi zajímavá řešení patří například 
lahev pro vodu značky Svalbardi, jejíž linie odrážejí původ 
a čistotu jejího obsahu. Příkladem obalu pro segment alkoho‑
lických nápojů je lahev vyvinutá pro lihovar Žufánek, o které 
jsme vás informovali v dubnovém vydání magazínu Packaging 
Herald.

I když u nápojových lahví ve spotřebitelské síti se jako deko‑
race nejčastěji objevují etikety různých typů, lze se i tady se‑
tkat s přímým potiskem. Přímo potiskované skleněné obaly se 
používají převážně pro prvotřídní kosmetické produkty, par‑
fémy a lihoviny. Vedle sítotisku se dutá skleněná tělesa ze skla, 
plastu a kovu stále častěji potiskují i digitálně. Přímý potisk sí‑
totiskem je totiž často cenově velmi náročný a v posledních 
letech získal silnou konkurenci v podobě jiných dekoračních 
technologií, jako jsou flexotisk, ofsetový tisk nebo tisk etiket. 
Společnost KBA‑Kammann (KBA Group), která v oblasti síto‑
tisku zaujímá přední pozici na trhu, se proto nyní začala za‑
měřovat i na digitální tisk a hybridní aplikace. Novinky z této 
oblasti na letošním veletrhu Interpack představila společnost 
KBA‑Kammann. Její flexibilní tiskové stroje Kammann umožňují 
optimální konfiguraci aplikací podle rozmanitých požadavků 
zákazníků a cílového trhu. 

O DALŠÍCH PRODUCENTECH SKLA  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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Nová řada lepiček krabiček Diana Easy od společnosti HEIDELBERG byla poprvé představena 10. května 2017  
na akci PACKAGING DAYS ve Wieslochu a následně 1. června 2017 přímo ve výrobním závodu Masterworks 
v Novém Mestě nad Váhom, kde se všechny lepičky skládaček Diana vyrábějí. Na programu byla také prohlídka 
výrobního závodu a dalších strojů a zařízení pro výrobu obalů. Premiéra se setkala s výrazným zájmem, a to  
i zákazníků a novinářů z Česka a Slovenska.

Adriana Weberová

Předváděcí akci ve výrobním závodu Masterworks ve  
slovenském Novém Mestě nad Váhom, kde se všechny 
lepičky skládaček Diana vyrábějí, si nenechalo ujít  
45 hostů z řad zákazníků a odborných novin.

REPORTÁŽ

Krabičky jednoduše a rychle

HISTORIE VÝROBNÍHO ZÁVODU

Výrobní závod v Novém Mestě nad Váhom byl  
původně založen společností Jagenberg. Výrobní  
kapacity byly potom výrazně posíleny po akvizici 
společností Heidelberg v roce 2003. Od roku 2016  
je továrna součástí výrobní sítě MK Masterworks  
a v současné době má 130 zaměstnanců. Rostoucí úspěch 
lepiček Diana vedl vedení firmy k rozhodnutí postupně 
navyšovat kapacity – v nejbližším plánu je zdvojnásobení 
výrobních kapacit tohoto slovenského závodu.

Před několika lety svěřil Heidelberg výrobu 
strojů pro výrobu obalů (výsekových strojů  
a lepiček krabiček) strategickému partnerovi 
Masterworks. Tento největší asijský výrobce vý- 
sekových strojů nyní pro Heidelberg zajišťuje vý- 
robu všech packagingových strojů. Heidelberg 
se nadále podílí na vývoji nových strojů a za-
jišťuje pro své zákazníky kompletní obchodní 
a servisní služby. 

Hosty přivítali oba jednatelé závodu – Frank Schmid a Miroslav Švec. 
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Hosty přivítali oba jednatelé závodu – Frank Schmid a Miroslav Švec. 

Účastníci si mohli detailně prohlédnout novou Dianu Easy, jejíž 
název evokuje jednoduchost ovládání a univerzálnost použití 
tohoto stroje. Výhodou je, že konstrukčně vychází ze svých 
vyspělejších sester Diana Smart a Diana X. Díky tomu je pro 
Dianu Easy k dispozici obrovské množství přídavných modulů  
a nástrojů.

K vidění byly i další stroje Diana – konstrukční řady  
Diana X a Diana Smart. 

Specifikace nového stroje
Stroj je nyní dodáván ve dvou základních šířích rozložených 
přířezů – 850 a 1150 mm. Od dubna 2018 bude k dispo‑
zici také verze v šíři 650 mm. Zpracuje krabičky o délce 55 
až 600 mm a minimální šíře rozloženého přířezu je neuvěři‑
telných 45 mm. 

Součástí programu byla také 
prohlídka výrobního závodu.  
V Novém Mestě nad Váhom má 
výroba lepiček skládaček více než 
třicetiletou tradici a Heidelberg  
a nyní Masterworks v ní úspěšně 
pokračují.  

Technická erudice zaměstnanců 
je zárukou špičkového dílenského 
zpracování všech lepiček Diana.

I přes vysokou míru automatizace a velký produktový záběr 
zůstává Diana Easy lehce ovladatelným strojem ideálním pro 
komerční provozy, které nabízejí ve svém portfoliu výrobu 
obalů a dalších skládaných a lepených produktů. Vedle 
jednoduchosti nastavení a ovládání je její hlavní výhodou 
všestrannost. Vzhledem k mnoha konfiguračním možnostem 
je portfolio zpracovávaných produktů opravdu široké.

VÍCE O STROJI DIANA  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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Terminologický čtvrtek, organizovaný OBALOVÝM INSTITUTEM SYBA, proběhl 18. května v prostorách  
společnosti STÄGER INOVAC PACKAGING v Plzni. Diskuse byla tentokrát zaměřena na okruh pojmů, jako jsou 
vakuové tvarování, termoforming, blistry, traye, vložky a fixace. Z debaty například vyplynul různý výklad termínů 
blistr a tray. Tray je některými dodavateli a uživateli chápán jako samonosný vícecestný přepravní obal, blistr  
v přepravní terminologii jako obal jednocestný, ale zdaleka ne vždy. Stejné obalové řešení má mnohdy několik  
názvů a naopak jeden název několik významů. Součástí setkání byla i exkurze a představení nových technologií.

Ivana Kohoutová

Firma Stäger Inovac Packaging dále působí v oblasti  
vývoje a výroby plastových obalů technologií vakuového 
tvarování pro automobilový, elektrotechnický a spotřební průmysl. 
V českém závodě vyrábí přepravní obaly a nosiče pro významné 
mezinárodní automobilové dodavatele, ale také například obaly 
na softwary, MC a CD. Přibližně 50 % produkce výrobního 
závodu je určeno pro automobilový průmysl.

V úvodní části jednatel  
a managing director firmy 
Martin Pfeifer a Petr Vích  
(na snímku), vedoucí 
oddělení obchodu a vývoje 
obalů, představili společnost, 
jejíž zakladatelkou je 
Švýcarka Marei Stäger, která 
se od roku 1853 věnovala 
výrobě slaměných košíků.

Filozofií společnosti je výroba obalů podle přání zákazníků  
s vysokou přidanou hodnotou. Výsledkem jsou vysoce ušlechtilé 
skládané průhledné krabičky, kulaté a oválné dózy, proklady, 
blistry pro balení cukrovinek, potravin, kosmetiky, textilu a ostatní 
zpracovatelský průmysl. Nutno podotknout, že veškerá produkce  
z oblasti food obalů míří z plzeňského závodu na západ od 
našich hranic. „Design obalů v naší republice v porovnání  
s těmito státy stále pokulhává,“ posteskl si Petr Vích.

Cesta od slaměných košíků k obalům 
s vysokou přidanou hodnotou

REPORTÁŽ

Výrobce obalových materiálů Stäger 
Verpackungsgruppe patří mezi přední ev-
ropské producenty a poskytovatele aplikačně 
specifických obalových řešení v oblasti trans-
parentních a vakuově tvarovaných plastů  
a spojovacích materiálů. Společnost se sídlem 
v Muri ve Švýcarsku zaměstnává přes 200 
pracovníků ve svých pobočkách ve Švýcarsku, 
Anglii, Německu a České republice. 

NAHLÉDNĚTE, JAK PROBÍHAL  
TERMINOLOGICKÝ ČTVRTEK
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Společnost STILL uspořádala 2. května ve svém pražském sídle neformální setkání se zástupci odborného tisku. 
Na snídani nechybělo vedení firmy v čele s prokuristou a obchodním ředitelem Karlem Špojcarem. Po představení 
novinek následovala prohlídka firmy, které se ujal manažer oddělení náhradních dílů Pavel Strnad.

Adriana Weberová 

Moderní servisní vozidlo  
umožňuje rychlý a pohodlný zásah

Novináři měli příležitost nahlédnout do provozu servisní 
dílny, ale také například do lakovny. 

Představeny byly například vozíky s lithium-iontovými bateriemi, 
které nabízejí v porovnání s konvenčními olověnými bateriemi 
řadu výhod. Kromě delší životnosti a vysokého výkonu je lze 
dobíjet mnohem častěji. Umožňují také snadné mezidobíjení, 
a to již za pouhých 20 minut. Na druhé straně může být nutné 
mezidobíjení určitou nevýhodou. Například v nepřetržitých 
provozech, kde není na mezidobíjení čas.

Velký prostor byl věnován servisu. 
Představena byla žhavá novinka  – 
servisní dodávka CRAFTER. Moderní 
servisní vozidlo umožňuje vzhledem 
ke svému vybavení technikovi rychlý 
a pohodlný zásah. V současné době 
jich má společnost STILL k dispozici 
osm. V budoucnu by měla tvořit 
99  % servisní flotily.

STILL patří k vedoucím dodavatelům 
vysokozdvižných a plošinových vozíků, tahačů, 
ale také moderních systémů intralogistiky. 
Tuto mezinárodní firmu tvoří více než 8000 
zaměstnanců, čtyři výrobní závody, 14 poboček  
v Německu a 20 dceřiných společností v zahraničí, 
to vše doplňuje celosvětová síť prodejců.

EXKURZE VE SPOLEČNOSTI STILL –  
ZHLÉDNĚTE VIDEO
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Mottem druhého ročníku konference OBALTREND, která se konala od 27. do 28. dubna, byla Automatizace  
s rozumem. Akci si nenechalo ujít více než 80 účastníků, na které čekal v krásných historických prostorách zámku 
Mikulov pestrý program zaměřený na novinky, inovace i případové studie z oblasti automatizace, značení, 
průmyslového balení a paletizace. Po odborné části nechyběla neformální zábava v moravském duchu se 
sklenkou dobrého vína doprovázená cimbálovou muzikou.

Adriana Weberová
 

Pořadatelé akce – společnosti Alvey Manex, BOTTLING 
PRINTING a EKOBAL – spolu s odbornými partnery 
chtěli prostřednictvím konference ObalTrend sdílet své 

bohaté zkušenosti a seznámit širší veřejnost s nejnovějšími 
trendy dynamicky se vyvíjejícího oboru automatizace v oba‑
lovém průmyslu. Celá akce byla připravována ve spolupráci 
s Obalovou asociací SYBA, společností AXIMA a dalšími od‑
bornými partnery. Hlavním mediálním partnerem byl magazín 
Packaging Herald.

Na efektivní výrobu s rozumnou mírou automatizace se ve 
svém příspěvku zaměřil úvodní řečník Jan Teplý ze společ‑
nosti Madeta. Zmínil například prostředí s vysokou hladinou 

OBALTREND:  
Automatizace ano, ale s rozumem

hluku či záření, kde může automatizace pomoci. „Do auto‑
matizace investuj, když se to vyplatí nebo když musíš,“ do‑
poručil Jan Teplý.

Trendy v automatizaci jsou 
virtuální realita, robotizace a 3D tisk
Virtuální realitu jako nástroj nebo pomůcku například pro ško‑
lení obsluhy a údržby nebo nácvik odstraňování závad před‑
stavil Josef Wittner ze společnosti Alvey Manex. „Tento nástroj 

je užitečný v předprodejní fázi, kdy ukáže budoucí po‑
dobu zařízení a upozorní na možné prostorové kolize.“ 
Dále připomněl aktuální trendy v automatizaci, mezi něž 
patří kromě virtuální reality například Průmysl 4.0, robo‑
tizace a 3D tisk. Pro Průmysl 4.0 jsou typické modulární 
programy, vylepšená funkčnost a opětovná použitelnost. 
Robotizace pokračuje v masovém rozšíření napříč pod‑
niky a aplikacemi. Do přímé spolupráce s lidmi jsou stále 
častěji nasazovány kolaborativní roboty.

Iva Havlíčková ze společnosti EKOBAL pomohla účast‑
níkům konference zorientovat se v možnostech balení 
paletových jednotek, zdůraznila jejich výhody nebo pří‑
padná omezení. Zaznělo, že vertikální páskování velmi 
pevně zafixuje zboží k paletě a je cenově výhodné. 

Horizontální páskování dokáže zpevnit jednotlivé vrstvy zboží. 
Obecně však fixace zboží pomocí vázací pásky neochrání 
zboží před zcizením a nedoporučuje se k fixaci snadno 
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deformovatelných materiálů. Opomenuta nebyla ani efekti‑
vita investic. Pokud se rozhodnete pro automatické páskování, 
počítejte s investicí od 26 000 do 55 000 eur, poloautoma‑
tické stroje vás vyjdou na 4000, ale také na 54 000 eur. 

Teplem smrštitelná fólie 
z LDPE je na ústupu
Jako ustupující technologii Iva Havlíčková označila teplem 
smrštitelnou fólii vyrobenou z LDPE, která funguje jako vý‑
borná voděodolná ochrana zboží na paletě. Kromě toho 
je vzhledem ke snadnému potisku vhodná k marketingovým 
účelům. Na druhé straně jsou teplem smrštitelné fólie LDPE 
energeticky náročné a po smrštění již aplikovaný obal nepra‑
cuje, což znamená nižší úroveň fixace zboží.

Naopak nastupujícím řešením je elastická fólie stretch hood, 
která nabízí velmi dobrou úroveň fixace zboží. Kromě toho 
disponuje nízkou energetickou náročností a nabízí vy‑
sokou kapacitu balení, až 240 palet za hodinu. Stejně 
jako fólie z LDPE plní marketingové účely.

Jedním ze současných trendů 
jsou zakázky na klíč
Zástupce společnosti BOTTLING PRINTING Pavel Mikel ve 
své přednášce Automatizace potiskovacích zařízení připo‑
menul, že jedním ze současných trendů jsou zakázky na klíč. 
„Zákazníci poptávají jednoduché instalace tiskáren do výrob‑
ních linek, ale i ty složitější. Například stojany s možností na‑
stavení, mobilní a lehce představitelné držáky nebo krytování 
tiskových hlav.“ Účastníky konference dále seznámil s ukáz‑
kami z praxe (více na stranách 36 a 38).

Jeho kolega Kamil Suchánek potvrdil, že firma BOTTLING 
PRINTING je na zmíněné trendy připravena službou, kterou 
nazývá Značení RANGE. Ani v jeho příspěvku nechyběly 
ukázky z praxe. Například značení skleněných lahví pro spo‑
lečnost O‑I Manufacturing Czech Republic, která potřebova‑ 

la vyřešit problémy s reklamacemi lahví. Požadavkem byla 
jejich vysledovatelnost. „Zákazník požadoval značení skle‑
něných lahví, které nenaruší design lahve a bude zajištěna 
jejich vysledovatelnost.“ Řešením bylo značení inkoustem vidi‑
telným jen pod UV světlem s použitím technologie LINX 5900 
ULTIMAplus, inkoust 1121 UV.

S tím, jak značit v roce 2017, účastníky seznámil Vlado Volek 
z Obalové asociace SYBA. Kromě manipulačních značek, 
které by měly být v černé barvě, ukázal jejich správné umís‑
tění na přepravních obalech.

Po konferenční části a networkingu pokračovala diskuse i bě‑ 
hem večerního programu, na němž nechyběla kromě cimbá‑
lovky a degustace vín zábavná show Na stojáka v podání 
Karla Hynka a Daniela Čecha.

Druhý den byl věnován prohlídkám provozů organizátorů 
akce, společností Alvey Manex (reportáž z návštěvy na stra-
nách 49 a 50), BOTTLING PRINTING a EKOBAL. Na pro‑
gramu byla také návštěva vinařství Volařík Mikulov a zámku 
Mikulov s průvodcem. 

Pavel Mikel, BOTTLING PRINTING

 Iva Havlíčková, EKOBAL

NA PROGRAMU NECHYBĚLO STROJOVÉ  
VIDĚNÍ, KOLABORATIVNÍ ROBOT  
A ON–LINE KOMUNIKACE – VÍCE NA

JAK PROBÍHAL OBALTREND 2017?  
ZHLÉDNĚTE VIDEO
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Druhý den konference OBALTREND (více na stranách 46 a 47) byl podobně jako v loňském, prémiovém ročníku 
věnován prohlídkám provozů organizátorů akce. Packaging Herald se tentokrát vydal do Podivína, kde nás  
po společnosti ALVEY MANEX provedl její ředitel nákupu Josef Wittner.

Adriana Weberová 

Standardizovaná modulární zařízení 
přinášejí výhodu rychlé montáže

Při prohlídce provozu nechyběla ukázka showroomu, kde  
Josef Wittner připomněl, že Alvey Manex se již čtyři roky 
specializuje také na sériovou výrobu standardizovaných 
dopravníků palet podle tzv. APM neboli Alvey Production 
Management. Tato filozofie přináší nejen vyšší kvalitu produktů, 
ale také nižší výrobní náklady a kratší dodací lhůty.

Portfolio průmyslových služeb a produktů zahrnuje konvenční i robotické 
paletizátory, depaletizátory, dopravníky palet, dopravníky kusového zboží, 
automatické skladové zakládací systémy a další zařízení, to vše doplněné 
o vlastní softwarové řešení Maestro+. Novinkou je vlastní decentralizovaný 
řídicí systém pro dopravníky EvoLink. 

Skupina Alvey má kořeny ve Francii, Belgii, 
České republice a úplně původně v USA.  
V různých formách tak existuje již přes  
50 let. V České republice probíhá 80 % 
veškeré výroby. Firma se specializuje na 
zakázkové projekty v oblasti průmyslové  
automatizace. Její standardizované systémy 
pomáhají zvýšit efektivitu v provozech, kde 
je nutná manipulace s obaly, polotovary či 
hotovými výrobky. 

Využívání modulárních zařízení přináší vysoce flexibilní řešení, 
která lze v případě budoucí potřeby snadno modifikovat. 
Typickým případem je  rozšiřování dopravníkových tras. Zde 
dochází k významným časovým úsporám, což je pro zákazníky 
stěžejní. Výhodou je také inteligentní řízení a monitoring. V 80 % 
případů pracovníci servisního oddělení vyřeší problém na dálku.

REPORTÁŽ
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Společnost Alvey Manex využívá 
prostředky virtuální reality. Ty  
pomáhají především v předprodejní 
fázi. Vizualizace ukáže budoucí 
podobu zařízení, kdy má zákazník 
příležitost udělat si představu o rozsahu 
dodávky ve své hale a odhalit případné 
prostorové návaznosti či kolize. Virtuální 
realita může také sloužit jako pomůcka 
pro školení obsluhy a údržby a nácvik 
odstraňování závad.

Pečlivé balení produktů připravených k expedici 
provádějí vlastní zaměstnanci, není najímána 
externí balicí firma. Vzhledem k velkým rozměrům 
některých typů paletizačních zařízení je často 
doprava řešena formou nadrozměrného nákladu.

Dopravníky palet jsou k dispozici v různých konfiguracích.

Instalace zařízení u zákazníka většinou 
znamená nutnost omezení či úplného 
zastavení výrobních linek. U velkých 
projektů kolem tří milionů eur pak 
taková odstávka na pouhý jeden den 
může uživatele přijít na další statisíce 
eur. Z tohoto důvodu se Alvey Manex 
snaží dobu instalace maximálně 
zkrátit. Výsledkem použití inovativních 
modulárních systémů pak může být 
u takového projektu zkrácení doby 
instalace z šesti týdnů až na tři. Snahou 
je proto finalizovat většinu montážních 
prací již v provozu Alvey Manex, a to 
včetně naprogramování zařízení. Celá 
linka se zde poté nejdříve otestuje na 
80 % výkonu a až po odsouhlasení 
zákazníkem probíhá finální instalace 
v místě určení.

EXKURZE V ALVEY MANEX –  
ZHLÉDNĚTE VIDEO
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Od 4. do 10. května proběhl na düsseldorfském výsta‑
višti již 21. ročník jednoho z největších obalových 
veletrhů, který se koná jednou za tři roky. Pořadatelé 

již předem avizovali rekordní zájem a nemýlili se.

A jaká zajímavá řešení 
jste mohli na veletrhu vidět?
V případě spotřebitelských obalů se objevila řešení, která při‑
nášejí pro zákazníka dodatečnou přidanou hodnotu, pro‑
dlužují trvanlivost produktu nebo usnadňují manipulaci či 
konzumaci. 

Dokonalé vyprázdnění obalu
Společnost VOLPAK představila na svém stánku technologii 
pro výrobu balení s názvem Squeeze & empty me neboli 
Stlačte a vyprázdněte mě. Výhodou stojacího sáčku s uzá‑
věrem je nejen snadné otevření a opětovné uzavření obalu, 
ale umožňuje i přesné dávkování produktu, který je kompletně 
vyprázdněn. Výsledkem je, že ani kapka nepřijde nazmar. 
Obal je velmi příjemný na dotek a nachází široké uplatnění 

pro potraviny, například kečup, majonézu, ale také pro kosme‑
tiku, například šampony. Jeho výhodou je i minimum odpadu. 
Pro výrobce představuje také úsporu nákladů, pro uživatele je 
přínosem minimální plýtvání potravinami.

Obal pro seniory a odolný dětem
Společnost Ecobliss prezentovala řešení Locked4Kids, které je 
vhodné například pro balení farmaceutických produktů. Jedná 
se o obal odolný dětem, ale současně o senior friendly ře‑
šení. Skládá se z krabičky ze skládačkové lepenky a plasto‑
vého blistru. Pro otevření obalu je potřeba současně stlačit 
dva body, které jsou umístěny diagonálně na straně krabičky. 
Tento princip otevření a rovněž i umístění bodů znemožňuje 

Ke stěžejním tématům letošního INTERPACKU patřily udržitelnost a Průmysl 4. 0. Vystavovatelé dále na svých 
stáncích potvrdili trend digitalizace a s ní související personifikace, ale také trend modulárních strojů  
a vysledovatelnosti.

Adriana Weberová a Veronika Kozelková 

INTERPACK 2017:  
setkání odborníků z celého světa

NÁVŠTĚVNOST A STRUKTURA  
VYSTAVOVATELŮ

DO INICIATIVY SAVEFOOD SE ZAPOJILO  
VÍCE NEŽ 850 SPOLEČNOSTÍ

VÍCE NA:
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dětem obal otevřít, protože jejich ruka je pro stlačení obou 
bodů příliš malá. Naopak při testování ho otevřelo 100 % se‑
niorů. Řešení je certifikované pro USA a Evropu. Obal určený 
pro USA se od evropského řešení liší tím, že blistr nelze celý 
z krabičky vysunout.

SÜDPACK zaujal třemi obaly
Z produkce společnost SÜDPACK stojí za zmínku hned tři 
ukázky, které nám představil Petr Vitovec, sales representa‑
tive branch office Czech Republic. Inovativní obalové řešení 
Multiclose reclosable thermoformed bag je vyrobené z fólie 
pomocí technologie vakuového (tepelného) tvarování (ther‑
moforming). Jedná se o snadno otevíratelný obal, který je 
možný až 10x opakovaně uzavřít. Je vhodný pro balení čers‑
tvých potravin, ale i cukrovinek nebo krmiva pro domácí maz‑
líčky. Inovativní pásek pro opakované uzavření se aplikuje 
v jediném kroku výroby obalu pomocí tepelného tvarování. 
Oproti běžným opakovaně uzavíratelným obalům systém mul‑
ticlose šetří materiál a přispívá k udržitelnosti životního pro‑
středí. Při přechodu na nové řešení není nutná investice do 
nového zařízení, vymění se pouze forma na současném stroji. 
Jedná se o úplnou novinku, kterou již využívají tři společnosti 
v Nizozemsku.

xTear a obal pro müsli 
Další zajímavostí v souladu s trendem convenience je i ře‑
šení xTear. Díky laserové perforaci lze obal například typu 
flowpack snadno otevřít. Otevírání je možné v podélném 
směru, například uprostřed obalu, nebo může mít individuál‑ 
ní obrysy, například pro odtržení různě velkého rohu obalu.

Trend convenience je patrný i u dalšího řešení, které je vhodné 
využít například pro balení müsli pro děti. Jedná se o dva spo‑
jené plastové kelímky, které lze nejen snadno oddělit, ale díky 
víčku, které se dá otevřít pouze zčásti, je možné i snadno dáv‑
kovat potřebné množství produktu.

Nové uzávěry na scéně
Na veletrhu nechyběly novinky v oblasti uzávěrů. Například 
společnost UNITED CAPS představila dvě ukázky určené 
pro segment dětského jídla. Uzávěr Protecscoop slouží pro 

uzavření plechovky s mléčnou výživou v prášku. Vzhledem 
k inovativní konstrukci polypropylenového uzávěru je obal 
možné snadno otevřít jednou rukou a připravit mléko do ko‑
jenecké lahve. Pro dávkování produktu je na vnitřní straně 
uzávěru integrovaná odměrka. Tu lze po použití odložit do 
držáku, který je v horní části plechovky, jak je spotřebiteli ná‑
zorně vysvětleno pomocí piktogramů. Společnost Euromonitor 
označila uzávěr jako jedno ze dvou nejlepších řešení pro uza‑
vírání dětských potravin.

Druhým řešením pro dětské pokrmy je Greencap, který je  
v současné době nejlehčím a nejtenčím uzávěrem na trhu. 
Pro jeho výrobu je potřeba méně plastu, využívá se speciální 
směs polypropylenu. Použití uzávěru vyžaduje minimální nebo 
žádnou úpravu stávajících linek.

Nové uzávěry s komfortní rukojetí představila i společnost Auer 
Packaging. Jejich výhodou je snadná manipulace a otevírání. 
Uzávěry jsou k dispozici v bílé barvě nebo pěti barevných 
variantách. Jedná se o novinku, která je v nabídce od začát‑
ku roku 2017. 

PRINCIP OTEVŘENÍ OBALU  
VYSVĚTLEN NA VIDEU

EASY OPEN ŘEŠENÍ ŽIVĚ

JEDEN UZÁVĚR, DVĚ FUNKCE – VÍCE NA
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Trend personifikace 
potvrdila společnost TUBAPACK
Slovenská společnost TUBAPACK začala nově nabízet per‑
sonalizované laminátové tuby, které potiskuje na digitálním 
stroji HP Indigo. Více informací na straně 10. Jinou zajímavou 
novinkou v oblasti laminátových tub byla například STELLA 
Dosing tube SECRO 3000 s inteligentním dávkovacím sys‑
témem, který umožňuje snadné dávkování a přesné odměření 
i jediné kapky. 

Originální ukázku z oblasti tub bylo také možné spatřit na 
stánku společnosti Alltub. Jednalo se o hliníkovou tubu s efektně 
svítícími prvky viditelnými pouze pod UV světlem. Této mož‑
nosti lze využít nejen pro marketingové účely, ale rovněž může 
jít o další ochranný element.

Speciální páska přináší řadu výhod
Nový multipack představila na svém stánku společnost Karville. 
Promoční balení nebo balení libovolného množství produktů 
lze jednoduše vytvořit pomocí speciální pásky Scotch Clean 
Removal Multipack Tape od společnosti 3M. Její výhodou je 
i snadné odstranění z produktu, aniž by došlo k poškození 
primárního balení.

Balení a paletizace v jednom
Na veletrhu byla prezentována linka pro skupinové balení 
od společnosti KHS. Jednalo se o kombinaci balení a paleti‑
zace na jedné lince. Novinkou je i handle aplicator. Odnosné 
ucho je aplikované v rámci linky na fólii předtím, než dojde 
k zabalení lahví, a až poté dojde ke smrštění fólie ve smršťo‑
vacím tunelu. Pomocí fólie lze zabalit libovolný počet lahví. 
Skupinové balení může mít asymetrický tvar, jedná se o tzv. 
block solution.

Jednou z novinek společnosti Sleever International je Absolute 
Armor s Duolife. Jedná se o shrink sleeve s dobrými bariéro‑
vými vlastnostmi, který chrání produkt například v čiré PET láhvi 
proti pronikání světla až do 700 nm a UV paprskům. Dochází 
tak prodloužení životnosti produktu o více než polovinu. 
Například u jogurtů se prodloužila životnost na trojnásobek. 
Další novinkou, kterou je možné aplikovat na všechny shrink 
sleevy nabízené touto společností, je jejich spojení s bez‑
platnou aplikací MYPACK. Díky aplikaci může spotřebitel 

NECHYBĚLY ZELENÉ OBALY – VÍCE NA

JDE O ALTERNATIVU K BALENÍ DO FÓLIE,  
BLISTRU NEBO TRAYE – VÍCE NA

NOVINKY Z OBLASTI SHRINK SLEEVŮ  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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zjistit všechny potřebné nebo doplňující informace o pro‑
duktu. Lze načíst až 10 000 internetových stránek. Použití je 
velmi jednoduché, stačí spustit aplikaci a naskenovat produkt. 
Řešení představuje pro výrobce potenciál pro jejich další mar‑
ketingové aktivity.

Hotmeltové lepidlo potravinám nevadí
Na rozlehlé výstavní ploše společnosti MONDI byl k vi‑
dění snadno otevíratelný pytel Hot Lock Bag, který se 
uzavírá pomocí hotmeltového lepidla. Vhodný je do po‑
travinářského průmyslu, kde jsou vysoké nároky na hygienu 
a bezpečnost. Výrobce dále představil SPLASHBAG – vo‑
děodolný pytel, jehož vnější vrstva je vyrobená ze spe‑ 
ciálního papíru Mondi Advantage Protect, jenž zachovává 
vysokou pevnost v tahu i ve vlhkém prostředí. 

Tuzemský zástupce, společnost Astro Vlašim, prezentoval jako 
novinku váhové dávkovače, které jsou tzv. cipované (CIP = 
cleaning in place). Čištění nemusí probíhat ručně, provádí 
se pomocí uzavřeného okruhu, kdy tryska čistí požadovaný 

prostor. Řešení jsou určená pro těžko balitelné produkty, které 
se obtížně váží, protože se lepí, jako je například tvaroh či 
maso. Doposud bylo toto zařízení dodáváno do zemí vý‑
chodní Evropy.

Oproti předchozímu Interpacku se na řadě stánků objevila za‑
řízení, která umožní výrobu například vzduchových polštářků 
přímo v místě balení. Uživatel si tak vyrobí fixační materiál  
v požadovaném množství a čase a ušetří náklady na přepravu 
a skladování. Podobné řešení u nás nabízí například společ‑
nost Nedpak Packaging nebo Branopac CZ.

WorldStar for Packaging: cenu si 
odnesl rekordní počet Čechů a Slováků
Na veletrhu došlo ke slavnostnímu ceremoniálu soutěže 
WorldStar for Packaging (WPO), kde nechyběly ani české  
a slovenské firmy. Na slavnostním galavečeru bylo předáno 
za účasti více než 400 hostů 140 ocenění.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá World Packaging 
Organization, bylo přihlášeno 291 obalových řešení z 35 ze‑
mí. Nejvíce cen si odneslo Japonsko (20), následované 
Německem (18). 

Z České republiky a Slovenska světovou cenu získalo rekord‑
ních 11 obalových řešení, se kterými jste se mohli blíže se‑
známit již v prosincovém vydání magazínu Packaging Herald. 

V průběhu večera byli vyhlášeni i držitelé speciálních oce‑
nění President´s Awards, Sustainability, Marketing a nové oce‑
nění Saves Food. I zde bodovaly české obaly. Bronzovou 
President’s Award získal čtenářům dobře známý obal pro čtyři 
karoserie a příslušné montážní díly společnosti ŠKODA AUTO. 
Stříbrnou cenu za marketing získala neméně známá skleněná 
láhev Fromin – Voda z doby ledové od Davida Rybáře –  
Dr. Design. 

SMRŠŤOVACÍ TUNEL  
OD SLEEVER INTERNATIONAL

ETIKETY S DOUBLE EFFECTEM

VÍCE NA:

ZHLÉDNĚTE NOVINKY Z VELETRHU  
NA VLASTNÍ OČI
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V posledním dubnovém týdnu se v PVA EXPO PRAHA konal již 24. ročník mezinárodního veletrhu  
REKLAMA POLYGRAF. Jak již název napovídá, jedná se o veletrh reklamy a polygrafie, ale také médií 
a obalů. Letos měl v rámci výstavy premiéru samostatný veletrh Obaly, který se zaměřil především na 
individualizaci obalů. Obě akce potvrdily trend malonákladových zakázek a vzestup digitálních technologií.

Adriana Weberová 

TRENDEM je malonákladovost  
a digitalizace

Veletrh Reklama Polygraf je stále 
jedinou akcí svého druhu v České republice
Na ploše 11 500 m2 (hrubá výstavní plocha) se od 24. do 
26. dubna ve třech halách a venkovní expozici představilo 
294 vystavovatelů, z toho 59 zahraničních z 11 zemí. Do 
Letňan se vydalo 8867 zájemců o trendy v reklamě, polygrafii 
a obalech. „Letošních téměř 9000 návštěvníků je skvělé číslo 
za tři dny B2B akce,“ hodnotí akci Jana Nosálová Kálalová, 
ředitelka OT Reklama.

Na veletrhu nechyběly takové společnosti, jako například 
Achilles, Aledeto, Arcon Machinery, CT Praha, DataLine 
Technology, G.N.P., Heidelberg, Industrial Machinery, 
Komfi, KURZ, Macron, OKI, OTK GROUP, Paketo, Rajapack, 
Spandex, Xerox a mnohé další.

Společnost DataLine Technology zde prezentovala řezačku 
motioncutter. Rozsáhlou expozici měla společnost OKI. Tento 
japonský výrobce poprvé v České republice představil širší ve‑
řejnosti velkoformátové ekosolventní tiskárny OKI ColorPainter. 
Za zhlédnutí u tohoto vystavovatele stály i grafické LED tiskárny 
pro malonákladový kalibrovaný tisk a také speciální tiskárna 
pro tisk neonovými barvami OKI NeonColor.

Společnost Konica Minolta představila na veletrhu tiskový stroj 
určený pro tisk malonákladových etiket bizhub PRESS C71cf, 
kterým zaplnila mezeru na trhu v kategorii digitálního tisku  
z role na roli v šíři 330 mm.

Originální obaly na scéně
V expozici s názvem Centrum malonákladového tisku obalu si 
návštěvníci mohli prohlédnout kompletní proces výroby obalu 

REKLAMA POLYGRAF  
A OBALY V ČÍSLECH

	Počet zúčastněných firem 
 294

	Počet zahraničních vystavovatelů   
 59 (11 zemí)

	Celkový počet návštěvníků    
 8867

	Počet návštěvníků ze zahraničí   
 1874

	Celková čistá výstavní plocha   
 6011 m2

	Celková obsazená hrubá plocha   
 11 500 m2
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od návrhu a jeho konstrukce přes tisk, zušlechtění až po rylo‑
vání a řezání. Firmy Xerox, Macron, Komfi a CT Praha zde 
společně představily výrobu několika originálních ukázek z ši‑
rokého portfolia obalů.

V rámci tohoto projektu byla připravena „výrobní linka“ se‑
stavená z komponentů jednotlivých dodavatelů. Celý proces 
výroby zahajovala společnost Macron speciálním softwarem 
ArtiosCAD pro navrhování obalů od společnosti ESKO. 
Navržené obaly se tiskly na tiskárně Xerox Pro 1000i na 
média společnosti Antalis. Po vytištění následovala zušlechťo‑
vací část s aplikacemi firmy Komfi. Celý výrobní proces pak 
uzavíral vyřezávací plotr Konsberg zastoupený stejně jako na 
začátku procesu firmou Macron.

Obaly pro hračky
V rámci samostatného veletrhu Obaly proběhla 25. dubna 
konference Speciality obalového designu – obaly pro hračky, 
pořádaná Obalovým institutem SYBA, který byl zároveň 
hlavním odborným partnerem veletrhu. 

Úvodní přednášky s názvem Opravdová specialita se ujali 
odborníci ze společnosti GRAVELLI. Více se tématu věnujeme 
na stranách 56 a 57.

Role obalů 
se projevuje od čtyř let
Do světa hraček a jejich obalů účastníky zasvětila 
psycholožka Marie Lhotová. Připomněla, že hračky 
jsou nedílnou součástí dětského života, s kterými se 
děti ve své fantazii identifikují. Například ve dvou 
letech si začínají více všímat detailů a s větší pozor‑
ností si hračky prohlížejí. Ve čtyřech letech roste role 
obalů. Měl by být pevný, barevný, ideálně se zob‑
razením známých figurek z knih a filmů, a také by 
měl být praktický z hlediska přenášení. Důležitý je 
výběr barev. Měly by být kontrastní a jasné, barvou 
předškolního věku je oranžová. Malá děvčátka mi‑
lují růžovou.

Na obalové trendy se zaměřila ve své interaktivní přednášce 
Kateřina Kolářová z Obalového institutu SYBA. Módní je mi‑
nimalismus vyjádřený maximální jednoduchostí, například pro‑
střednictvím opakováním vzoru. V oblibě je také návrat do 
minulosti. Retro vzory ve stylu geometrie jsou již nějakou dobu 
in. Obaly dále využívají jasné a zářivé barvy. A konečně ob‑
líbené je použití ilustrace jako příběhu. 

PONY chystá novou grafiku
Historii a současnost dětské stavebnice PONY, která nabízí 
mnoho různých variant a jejímž maskotem je známý robot 

Jarmil, představil Jan Halamíček ze společnosti STAVEBNICE 
PONY. Přiblížil například změnu barev loga Pony a avizoval 
plán nové konstrukce i grafiky obalů.

K dětem, a to hned k několika generacím, se vrátila Hana 
Pacáková ze společnosti Kantar Millward Brown. Začala 
generací baby boomers (1945–1964), kterou vystřídaly 
Husákovy děti (1965–1980) a generace Y Millenialls. Od 
roku 1995 se rodila generace Z a v roce 2010 nastoupila ge‑
nerace Alpha. Například generace Z žije internetem, kterému 
dává přednost před televizí. Děti Z jsou rychlé, povrchní a ne‑
trpělivé. Musíme je proto zaujmout na „první dobrou“. Pomoci 
mohou barvy, tvary, interaktivní nebo 3D prvky.

Asi nikoho nepřekvapí, že z hlediska barev, a to včetně obalů, 
preferují chlapci ve věku šest až deset let modrou, následo‑
vanou zelenou. Jejich vrstevnice zaujme růžová a červená.  
I starší chlapci sázejí na modrou, kterou dohání černá. Starší 
děvčata mají v oblibě modrou a podobně jako stejně staří 
chlapci černou, ale také fialovou. Mezi postavičkami, které 
by děti ocenily na obalech, vedou od roku 2014 Simpsonovi  
a Mimoni. Zajímavý je také poznatek, že děti se s obaly často 
seznamují prostřednictvím youtuberů.

Na úplný závěr se Vlado Volek z Obalového institutu SYBA 
zaměřil na legislativu. Připomněl například, že obaly, ve kte‑
rých jsou hračky zabalené pro maloobchodní prodej, ne‑
smějí představovat riziko uškrcení nebo udušení zamezením 
přístupu vzduchu v důsledku vnějšího zablokování úst a nosu. 
Dále uvedl, že hračky obsažené uvnitř potraviny typu zná‑
mých kinder vajíček nebo přimíchané do potraviny musí mít 
svůj vlastní obal. 

NAHLÉDNĚTE, JAK PROBÍHAL  
VELETRH REKLAMA POLYGRAF 
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V rámci veletrhů REKLAMA POLYGRAF A OBALY 2017 (více na str. 54 a 55) na výstavišti v PVA EXPO 
PRAHA nechyběl ani zajímavý doprovodný program. Druhý den veletrhů se konala konference Speciality 
obalového designu – obaly pro hračky, pořádaná OBALOVÝM INSTITUTEM SYBA. Nechyběla na ní  
ani opravdová specialita od výrobce GRAVELLI.
Kateřina Kolářová, OBALOVÝ INSTITUT SYBA
 

Pod značkou Gravelli se skrývají hned tři oblasti podni‑
kání. V pražských Holešovicích se vytváří nábytek, šperky 
a exkluzivní šaty – to vše z elegantního betonu. Inženýr 

Jiří Peters, marketér Ladislav Eberl a designér Tomáš Vacek do‑
kázali dát betonu duši.

Tato moderní mladá společnost sází na méně tradiční ma‑
teriály. Zatímco zpočátku byly jejich výrobky úzce spjaty  
s architekturou a interiérem, například betonová umyvadla, 
postupně začali pronikat i do dalších designérských oborů. 
A tak dnes mají ve svém portfoliu nejen interiérové doplňky, 
ale také šperky a vrhli se i do světa módy. Ve spolupráci  
s módní návrhářkou Mirkou Horkou vznikla kolekce HE 
FROZE. Tato módní designérka, která se věnuje exkluzivně 

Obaly z BETONU –  
OPRAVDOVÁ SPECIALITA

pánské módě, nechala ve své kolekci zalít lněné obleky pa‑
tentovaným lehkým betonem, posunula tak pánský oděv do 
průmyslové urbánní krajiny a dala mu ryze industriální výraz. 

Betonové obaly bojují 
o ocenění OBAL ROKU 2017
Ale k obalům. Originální dárkové betonové krabičky pro ko‑
lekci šperků ocení především architekti a vyznavači moderního 
designu. Design vlastního obalu je zcela minimalistický a vý‑ 
stižně odráží filozofii značky, která si zakládá na jednodu‑
chosti formy a sofistikovaném výrobním řešení. 

Cesta k dokonalému obalu nebyla přímá ani snadná. Původně 
byly šperky baleny do klasické šperkové krabičky běžně do‑
stupné na trhu, ale majitelé firmy se nemohli zbavit pocitu, že 
to není adekvátní obal pro jejich mimořádné zboží. Začali 
vyrábět podle svých návrhů luxusní dřevěné krabičky, ale 
stále to ve spojitosti s betonem vypadalo příliš „rustikálně“  
a nepatřičně.

Ve své přednášce v rámci veletrhu dokonce zmínili, že zásadní 
posun a velký boom zažily jejich šperky právě až v okamžiku, 
když je začali distribuovat v adekvátním balení. 

Autorem konstrukce betonové krabičky je Tomáš Vacek. 
Všechny jsou vyráběné ručně a vždy ze stejného materiálu 
i odstínu jako šperk samotný. Na spodní části krabičky je 

A JAK TO CELÉ ZAČALO, SE DOZVÍTE  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU



vytvořeno vlysem logo firmy. V současné době existují čtyři 
různé velikosti obalů tvořících sadu. Přiřazují se k jednotlivým 
šperkům podle velikosti. Minimalismus se daří zachovat také 
díky způsobu zavírání. Dvě poloviny krabičky spolu drží po‑
hromadě díky zapuštěným magnetům na vnitřních stranách. 
Uvidíme, jak si obal povede v soutěži OBAL ROKU 2017, 
kterou rovněž pořádá organizátor konference.

Tak trochu jiný beton
Společnost používá na výrobu všech svých produktů nový druh 
betonu, navržený speciálně pro výrobu tenkostěnných prvků. 
FixCrete je díky vyztužení speciálními vlákny zhruba sedmkrát 
pevnější oproti běžnému betonu. Díky tomu z něj lze vytvořit 
tenké a přitom velmi pevné prvky, a to v případě nábytku již 
od síly 15 mm.

Obyčejný beton, jak jej známe, do sebe snadno nasává te‑
kutiny, a proto se může rychle zašpinit. Všechny produkty 
Gravelli jsou proto při výrobě ošetřeny několika impregnač‑
ními vrstvami, které zaručí odolnost povrchu vůči tekutinám  
i chemickým látkám a zároveň ponechají betonu jeho přiro‑
zený vzhled.

PI

Atraktivní i přirozený vzhled zároveň
Bublinky, žíhaná struktura či přirozené škrábance – to vše při‑
spívá k naturálnímu a atraktivnímu vzhledu betonu. Materiál 
společnost používá v šedých či antracitových odstínech. 
Povrch může být hladký, industriální, mačkaný či břidlicový.

Forbes 30 pod 30
Letos se můžeme se zakladateli této firmy setkat i v maga‑
zínu Forbes, kde je zveřejněno 30 nejtalentovanějších Čechů, 
kterým ještě nebylo 30 let a podle magazínu už nyní výrazně 
mění svět kolem sebe. 

www.obalroku.cz/vystava-obal-roku

Výstava hodnocených obalů soutěže OBAL ROKU 
Pro školy a veřejnost 

26-27I6I 2017

VSTUPENKA
 pro 2 osoby na 

OBAL ROKU = VĚC VEŘEJNÁ

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15

Praha 5

OBAL ROKU = VĚC VEŘEJNÁ

O PRŮHLEDNÉM BETONU  
A BETONOVÝCH ŠATECH  
SE DOZVÍTE V ONLINE MAGAZÍNU
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Těšíme se na setkání při 3. ročníku 
konference na jaře v roce 2018.
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Alvey Group dodává řešení na klíč:
 ■  Paletizační systémy
 ■  Skladové a distribuční systémy
 ■  Standardizované dopravníky palet
 ■  Adaptivní řídicí technologie
 ■  Průmyslový software
 ■  Servisní služby

We Help You Adapt and Evolve.
People. Services. Systems. Software.

www.alvey.cz


