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PRŮMYSLOVÉ OBALOVÉ MATERIÁLY
PŘEHLED OBALOVÝCH MATERIÁLŮ A BALICÍCH ŘEŠENÍ

RAPASOL CZ A DIVIZE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
RAPASOL CZ je mladá a dynamicky se rozvíjející společnost, jejíž vznik je datován do druhé poloviny roku 2014. Na
počátku byla činnost společnosti zaměřena pouze na zprostředkování prodeje obalových materiálů pro průmyslové
použití a díky významnému progresu této primární divize se společnost stává významnějším hráčem na českém
trhu. V roce 2017 dochází k rozšíření podnikatelské činnosti do dalších oblastí a vznikají další divize společnosti,
jejichž přehled je uvedený ve schématu pod tímto textem.
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RAPASOL packaging je primární a klíčovou divizí společnosti, která se zabývá komplexním řešením obalových materiálů
pro zákazníky v České Republice. Našim zákazníkům nabízíme mimo standardních obalových materiálů, také
možnost konfekce obalů a dokážeme uspokojit i ty nejobtížnější požadavky na bezpečné a cenově přijatelné obaly.
Naším primárním cílem je spokojenost našich stávajících, ale i nových zákazníků, a to v dlouhodobém horizontu. Pro
zajištění tohoto cíle poskytujeme našim zákazníkům kvalitní produktové řady, profesionální poradenskou činnost
pro zajištění efektivního a bezpečného balicího procesu, která je zaměřena na snižování nákladů spojených s reklamacemi
či neefektivním vytěžováním přepravní jednotky. Naší filosofií je rovnocenný přístup ke všem zákazníkům, ať již se
jedná o malé lokální výrobce či velké nadnárodní řetězce. Mezi naše významné zákazníky patří výrobci působící v
automobilém, strojírenském či potravinářském průmyslu.
V naší nabídce obalového sortimentu naleznete kompletní produktové řady, která poskytují veškerou potřebnou
ochranu Vašich výrobků a pomohou snížit riziko poškození, které může nastat při procesu skladování, přepravy
nebo jiné kooperační činnosti v rámci Vašeho podniku. Sortiment je koncipován pro komplexní proces balení, tedy
od počátečního balení jednotlivého výrobku přes skupinové balení výrobků na přepravní jednotku až po finální
ochranu výrobků v logistických přepravních jednotkách (kontejnery, kamiony, speciální přepravní jednotky, atd.).
Díky našim mnohaletým zkušenostem se pro Vás balení stane zábavou, nikoliv nutným a obávaným procesem.
Velmi rádi se s Vámi podělíme o bohaté teoretické i praktické zkušenosti a znalosti, pomůžeme Vám v oblasti
inovace balení a představíme Vám nové trendy balení, které přizpůsobíme Vašim potřebám na míru. V případě, že se
nespokojíte s již existujícími materiály, tak pro Vás máme připravenou službu vývoje obalových materiálů na míru
("Bespoke packaging"), která Vám zajistí originální řešení pro Vaše balicí potřeby. Dále Vám nabízíme komplexní
analýzu a optimalizaci stávajího procesu, který Vám zajistí snížení nákladů spojených s balením, za předpokladu
udržení optimální ochrany Vašich výrobků.

DIVIZE SPOLEČNOSTI

packaging

CNC

· zprostředkování a prodej · CNC obrábění a broušení
obalů
kusová i sériová výroba
· optimalizace balicího
procesu
· konfekce obalových
materiálů
· výplňové a fixační systémy
· exportní balení
· balicí stroje a technologie
· vývoj obalů na míru

machinery parts

trading

· průmyslová ložiska a
· mezinárodní obchodní
příslušenství
operace a obchodní
· součástky pro přenos síly
zastoupení
· lineární vedení
· import / export
· těsnící prvky
· tyčovina, trubky, pouzdra
a kovy
· řetězy
· hydraulické a pneumatické
díly
· pojistné prvky
· agroložiska - maziva, lepidla
a průmyslová chemie
· spojovací materiál a
průmyslové hadice

jobber

industrial services

· personální agentura a
· průmyslové služby
agenturní zaměstnávání v · montážní, demontážní a
rámci EU
opravárenská činnost

lighting

· průmyslové osvětlení
interiérů a exteriérů
· architektonické osvětlení
· zprostředkování
projekčních návrhů a
měření osvětlení
· optimalizace osvětlení

HLAVNÍ BENEFITY SPOLUPRÁCE

KOMPLEXNÍ SLUŽBA

od běžných obalů až po specializované typy obalových materiálů
a systémů

KONFEKCE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
konfekce PE a speciálních fólie (VCI, ALU, nehořlavé fólie, apod.),
výroba pytlů a 3D pytlů, konfekce papíru, konfekce EPE pěny

EXPORTNÍ BALENÍ

komplexní exportní obaly a řešení dle mezinárodních standardů pro
export

VÝPLŇOVÉ A FIXAČNÍ ŘEŠENÍ

projekty zaměřené nejen pro eshopy, ale také pro společnosti závislé
na denní přepravě četných zásilek (papírové systémy, vzduchový
systémy, pěnové systémy)

VÝVOJ OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
zakázkové návrhy pro řešení balení na míru

BALICÍ TECHNOLOGIE A SYSTÉMY
profesionální balicí systémy

SORTIMENT OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
PAPÍRY A KARTONY
Produktová řada papírů a kartonů představuje tradiční a nejvíce flexibilní obalové materiály na trhu. Předností papírových obalů je
vysoká pevnost, odolnost proti roztržení i oděrům, snadná manipulace při balení či cenová dostupnost. V naší nabídce naleznete
jak klasické druhy papírů, tak i specializované typy papírů s povrchovou úpravou. Papíry jsou dodávány v přířezech, rolích i v podobě
výseků.
· kraftový papír
· balicí papír (šedák)
· tenký balicí papír bělený
· krepový papír
· gačovaný papír
· protiskluzový papír
· šedá strojní lepenka

· vlnitá lepenka
· kartonové krabice a výseky
· voštinový papír
· pečící papír a pečící fólie
· pergamenový papír
· papírové pytle

VÝPLŇOVÉ A FIXAČNÍ MATERIÁLY
Sortiment výplňových a fixačních obalových materiálů je primárně určený k ochraně a fixaci výrobků v přepravních jednotkách
(krabice, boxy, bedny, apod.). Tyto materiály snižují náklady spojené s poškozením zboží při přepravě v důsledku vibrací, nárazů
či tvrdší manipulace se zbožím. Materiály jsou určeny pro fixaci zboží, vyplňování volného prostoru nebo jako výplň prázdných
dutin balených výrobků.
· vzduchové systémy (Air Cushioning)
· papírové systémy (Paper Cushioning)
· fixační balení
· extrudované pěnové hrany a rohy
· PE pěnové materiály

· bublinkové fólie
· vzduchové fixační vaky
· extrudované PE síťky
· netkaná textílie

KARTONOVÉ KRABICE, BOXY A PALETY
Po celou řadu let je jednou z nejdůležitějších oblastí problematika přepravních jednotek. Tato produktová řada se zaměřuje na
kartonové krabice, boxy a palety. Jedná se o standardizované i zakázkové obaly.
· přepravní kartonové boxy
· kartonové oktabíny
· kartonplastové boxy
· překližkové boxy s víkem
· dřevěné boxy
· EUR a EPAL palety

· jednocestné palety
· kartonové palety
· voštinové palety
· plastové palety
· lisované palety (tzv. INKA)

LEPICÍ PÁSKY
Lepicí pásky jsou jednou z nejpodstatnější oblastí balení vůbec. Náš sortiment je složen z běžně použiváných lepicích pásek, ale i
ze specializovaných typů. Lepicí pásky dodáváme s lepicí vrstvou akryl, hotmelt nebo solvent. Rovněž Vám velmi rádi nabídneme
i možnost potisku jednotlivých typů pásek.
· standardní lepicí pásky
· výstražné lepicí pásky
· potištěné lepicí pásky
· PE lepicí pásky
· PET lepicí pásky
· textilní lepicí pásky
· PVC lepicí pásky
· maskovací lepicí pásky
· oboustranně lepicí pásky

· filamentní lepicí pásky
· papírové lepicí pásky
· pěnové lepicí pásky
· termo etikety a štítky
· bezpečnostní pásky
· samolepicí ochranná fólie
· hliníkové lepicí pásky
· ESD ochranné lepicí pásky

PLASTOVÉ SÁČKY A PYTLE
Plastové sáčky a pytle poskytují ochranu baleného zboží proti poškození, oděrům, vniknutí vlhkosti či nečistoty do balení, Tato
produktová řada se řadí k nejvšednějším obalům a my Vám nabízíme nespočet možných variant provedení těchto obalů.
· PE rychlouzavíratelné sáčky
· hliníkové ploché sáčky

· hliníkové rychlouzavíratelné sáčky
· sáčky se závěsným otvorem

FÓLIE
Náš sortiment fólií tvoří rozsáhlý výběr standardizovaných i specializovaných typů plastových fólií. Fólie slouží k zajištění zboží
na přepravní jednotce, zpevnění nákladu a ochraně zboží proti vlhkosti a nečistotám. Správný výběr typu fólie je důležitý, ale tím
Vás zatěžovat nebudeme a rádi Vám pomůžeme tuto problematiku vyřešit.
· ruční strečová fólie
· nízkomikronážní strečová fólie
· předepnutá strečová fólie
· strojní strečová fólie
· děrovaná strečová fólie
· PVC strečová fólie
· teplem smrštitelná fólie PVC

· teplem smrštitelná fólie polyolefin
· PE fólie
· PE antistatická fólie
· PE paletové překryvy
· teplem smrštitelná fólie LDPE
· hliníková (tzv. bariérová) fólie

VÁZACÍ PÁSKY A SPONKY
Vázací pásky tvoří ucelenou oblast materiálů, jejich hlavní účel je zaměřen na fixací zboží v balení, fixaci krabic či boxů na
přepravní jednotce či fixaci celé přepravní jednotky. Vázací pásky tvoří jeden z hlavních faktorů ochrany zboží a bezpečné přepravy
výrobků. V našem sortimentu naleznete rozsáhlý výběr vázacích pásek a příslušenství.
· vázací pásky PET a PP
· vázací pásky PES
· ocelové vázací pásky

· papírové ochranné hrany a rohy
· plastové ochranné hrany a rohy

VCI - ANTIKOROZNÍ MATERIÁLY
A EXPORTNÍ ŘEŠENÍ
Produktová řada VCI ochrany a exportních balení je jednou z nejdůležitější a nejkomplikovanějších oblastí balení vůbec a my Vám
velmi rádi poskytneme potřebnou podporu pro hladké a bezpečné vyřešení této problematiky. Náš sortiment je koncipován pro
komplexní zabezpečení ochrany Vašich výrobků proti korozi, ať již se jedná o řešení lokálních projektů či exportních projektů do
jiných světadílů naší země. VCI výrobky jsou dodávány na různých nosičích, tak aby bylo riziko spojené s korozí sníženo na minimum.
Podstatou dobře zabezpečeného balení je vytvoření dostatečné ochranné atmosféry, která spolehlivě ochraní Vaše výrobky před
korozí. Pro zabezpečení spolehlivé ochrany je nutná kombinace VCI materiálů.
· VCI papír
· VCI buničina
· VCI fólie
· VCI bublinková fólie
· VCI strečová fólie

· hliníková (tzv. bariérová) fólie
· smrštitelná fólie UV
· vysoušecí sáčky
· přepravní indikátory
· protiskluzové podložky

POŠTOVNÍ OBALY
Tato produktová řada obalů je uzpůsobena pro zasílání výrobků a zboží prostřednictví poštovních a zasilatelských služeb.
Sortiment tvoří standardizované typy obalů pro zvýšení bezpečnosti při přepravě a konfortní manipulaci při balení.
· poštovní obálky
· nalepovací pouzdra na dokumenty

· papírové tubusy

VÝVOJ OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Nevyhovuje Vám žádný z uvedených obalů? Z tohoto důvodu Vám nabízíme možnost vývoje obalových materiálů na míru. Samotný
vývoj je proces, kdy je snahou nejprve porozumnět Vašim požadavkům i přáním a následné kombinace těchto zadání s požadovaným
materiálem a funkčností balení.
· obalové řešení na míru

· kartonplastový materiál

BALICÍ TECHNOLOGIE A SYSTÉMY
Finální produktová řada je tvořena systémy a technologiemi pro usnadnění balení, zvýšení kvality finálního balení a v konečném
důsledku snížení nákladů při procesu balení. Jednotlivé produkty jsou důkladně odzkoušeny v praxi a nabízíme Vám opravdu funkční
a spolehlivé řešení. V nabídce naleznete systémy pro optimální zajištění celého nákladu či technologie pro balení jednotlivých výrobků.
Naše servisní oddělení Vám zaručuje spolehlivý prodejní a poprodejní servis, takže se nemusíte ničeho obávat.
· ruční odvíječ strečové fólie
· ovinovací systémy
· ruční odvíječ lepicích pásek
· páskovací zařízení

· teplovzdušná pistole
· svařovací zařízení
· smršťovací stroje
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