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SPOLEČNOST RAPASOL 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.
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.
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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
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BALENÍ JE NAŠÍ DNA
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PAPÍRY A KARTONY
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Kraftový papír
· jednostranně hlazený papír ze sulfátové buničiny
· vyznačuje se vysokou pevností a tmavě hnědou barvou
Vhodný pro vnější balení a prokládání výrobků.

Balicí papír
· balicí papír vyrobený ze sulfátové buničiny a podílu
recyklovaného papíru
· charakteristická je jeho šedá barva
Vhodný pro průmyslové balení, prokládání, vyplňování
balení či jako krycí materiál.

Tenký balicí papír bělený
· bezdřevý balicí papír, vyrobený z sulfitové buničiny bez
přídavku korozivních látek
· charakterizuje ho bílá barva, jemnost, nízká hmotnost,
výborná ohebnost a bezprašnost
· známý též jako hedvábný papír či papír "Albíno"
Výborné vlastnosti budou oceněny zejména u balení
výrobků šetrných na poškrábání, balení cukrářských a
potravinářských produktů, balení oděvních a textilních výrobků.
Papír lze rovněž využít jako prokladový či výplňový materiál.
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Krepový papír
· natronový papír, vyrobený ze sulfátové buničiny
· předností tohoto papíru je vysoká odolnost proti protržení,
porézní povrch a dobrá ohebnost

8

Papír je zejména vhodný jako vnější ochranné balení pro
tvarově různorodé výrobky. Možná i varianty papíru s přídavkem
recyklátu.

Gačovaný papír
· sulfátový papír, jednostranně nebo oboustranně nanesený
parafínovým gačem
· poskytuje ochranu proti vodě, olejům, dalším tekutinám či
proti poškození konzervovaných povrchů výrobku
Gačovaný papír je určen zejména pro balení kovových
výrobků či konzervovaných výrobků určených k následnému
skladování nebo přepravě. Nejedná se o antikorozní
ochranu.

Protiskluzový papír
· papír ze sulfátové buničiny s protiskluzovým nátěrem nebo
vroubkovaným povrchem
· možnost jednostranného či oboustranného nátěru
· vroubkovitá struktura povrchu zabezpečuje odolnost vůči
prachu a zabraňuje klouzaní proložených předmětů
· hlavními rysy je netoxické složení materiálu, bezprašnost,
snadná recyklovatelnost, vysoká pevnost proti roztržení a
zdravotní nezávadnost
Protiskluzový papír se používá zejména jako proložka či
podkladová vrstva zboží na paletě. Hlavním benefitem je
zvýšení stability zboží na paletě a v neposlední řadě snížení
reklamačních nákladů, způsobených nestabilním transportním
balením.
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Voděodolný kraftový papír
· sulfátový papír s PE povrchem
· chrání výrobky proti prosakování vlhkosti, mastnoty či
dalším nečistotám
· papír velmi dobře přiléhá k baleným výrobkům
· je velmi lehký, tenký, pružný a snadno manipulovatelný
Vhodný pro balení hutních a strojírenských výrobků v surovém
i konzervovaném stavu. Díky PE vrstvě lze materiál k sobě
svařovat a vytvářet tak uzavřená vodotěsná balení. Dále lze
papír využít v textilním či dřevozpracovatelském průmyslu. Možná
je i varianta voděodolného krepového papíru či zesíleného
voděodolného papíru.

Šedá strojní lepenka
· jednostranně nebo oboustranně hlazená šedá strojní lepenka,
vyrobena tlakem pod parou
· výhodou materiálu jsou dobré tlumící vlastnosti, ochrana
proti znečištění či mechanickému poškození
Šedá strojní lepenka bývá často ideálním řešením balicího
procesu jako prokladový či proložkový materiál, provedení
krabic, insertních mřížek nebo aplikací jako ochranných hran
při používání vázacích pásek.
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Vlnitá lepenka
· vlnitá lepenka
· výborný balicí a tlumicí materiál
· běžné provedení vlny - B nebo C
· dominantními vlastnostmi jsou nízká hmotnost, pevnost
materiálu, mechanická ochrana výrobků a příznivá cena
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Vlnitá lepenka patří k nejpoužívanějším balicím materiálům
současnosti - snadná recyklovatelnost, jednoduchá manipulace,
možnost kombinace s jinými materiály či možnost potisku.
Vlnitá lepenka je dodávána v rolích či přířezech.

Proklady z vlnité lepenky
· prokladový materiál z vlnité lepenky
· provedení třívrstvé a vícevrstvé lepenky
· možnost kombinace vln dle požadavků
Použití jako prokladový materiál ve vnitřní části balení či
prokládání jednotlivých vrstev balení na paletě.

Kartonové krabice a výseky
· přepravní krabice a výseky z vlnité lepenky
· standardní ochrana baleného zboží při procesu skladování
a přepravě
· rozměry a kvalita kartonových krabic dle požadavků a
potřeb zákazníka
Veškeré standardní kartonové krabice, proklady a výseky
jsou vypracovávány na základě katalogu FEFCO. V případě
nestandardních požadavků na kartonové produkty jsme plně
připravěni Vám pomoci s návrhem a výrobou kartonáže, tak
aby bylo dosaženo požadovaného a efektivního řešení.

RAPASOL CZ - Industrial packaging / P: +420606669699 / E: obaly@rapasol.cz / W: www.rapasol.cz

Voštinové proklady
· papírový materiál, tvořený ze dvou částí - jádro a potahový
materiál
· jádro materiálu je tvořeno z šestiúhelníkových buněk,
které zajišťují pevnost prokladu
· potahový materiál je nosnou částí celého prokladu a je
slepen s jádrem prokladu pomocí lepidla na vodní bázi
· hlavní předností je vysoká pevnost a nosnost prokladu, nízká
váha, snadná manipulace, šetrnost materiálu vůči životnímu
prostředí
· možnost kombinace voštinového materiálu s LDPE materiálem,
bublinkovou fólií, standardní kartonáží, PE pěnou. atd.
Voštinový materiál je díky svým vlastnostem vhodný jako
prokladový, fixační či výplňový materiál. Dále svou funkci
nalezne i v oblasti stavebnictví, strojírenství, sklářství či
automobilovém průmyslu.

Pečící papír
· celulózový papír s atestem pro přímý styk s potravinami
· použití při pečení jako náhrada vymazávání plechu tukem
· papír je vyroben z materiálu, který je možný opakovaně použít
· zabraňuje přichycení výrobků k povrchu při pečení
Vhodný pro aplikace v pekařském a cukrárenském odvětví.
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Pergamenový papír
· bílý celulózový papír s potravinářským atestem
· průhledný, hladký, chuťově i zápachově neutrální, vysoká
odolnost vůči tukům a olejům

12

Tento druh papíru je využívaný v potravinářském průmyslu a
lze jej využít jako prokladový materiál při balení masa, sladkého
pečiva či dalších potravin.

Pečící fólie
· skleněná tkanina s PTFE povrchem (teflonová vrstva)
· vysoká odolnost vůči extrémním teplotám
(-200°C až 260°C)
· velmi přilnavý povrch, netoxický, nízký smykový koeficient,
vysoká pevnost
PTFE fólie jsou určeny pro pekařský, cukrárenský, chemický
či elektrotechnický průmysl.
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Papírové pytle
· papírové pytle z kraftu
· vhodné pro balení potravin a sypkých materiálů
· jednovrstvé či vícevrstvé provedení
· vysoce odolné vůči protržení
· rozměry dle požadavků
· možný potisk
Papírové pytle jsou určené pro potravinářský, pekařský
a cukrárenský průmysl. Své uplatnění naleznou i v oblasti
balení sypkých materiálů (např. balení granulátu, krmiva,
mouky, apod.) či stavebnictví (např. cement, písek, atd.)
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VÝPLŇOVÉ A FIXAČNÍ MATERIÁLY
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Vzduchové systémy
· systémy pro výrobu vzduchových polštářků
· polštářky jsou vhodné pro vyplňování či fixování balených
výrobků
· vzduchové systémy zvyšují image společnosti a zároveň
dochází ke snížení skladových nákladů
· systémy je možné obsluhovat manuálně (jen tehdy když je
potřebujete) či na základě komplexních automatický linek s
využitím zásobníků pro již nafouknuté polštářky
· samotné polštářky jsou velmi lehké (LDPE, MDPE či HDPE
materiál), pevné a flexibilní
· systémy disponují interním kompresorem, tudíž stačí jen
připojit k elektrické síťi, vložit roli fólie do stroje a spustit
daný program
· jednoduchá instalace, obsluha a údržba je samozřejmostí
· k dispozici mnoho typů a tvarů tlumicích polštářků
· systémy jsou velmi lehké a tudíž je možné stroje přesouvat
operativně tam, kde je zrovna potřebujete
Vzduchové systémy jsou vhodné jako prevence poškození
přepravovaného zboží v balení. Polštářky lze využít jako
výplň meziprostorů, jako fixační prvek zboží v balení či jako
ochrannou nárazovou vrstvu.

Papírové systémy
· systémy pro výrobu muchlaného papíru (kraftový papír)
· papírové výplně jsou vhodné jako fixace či jako výplň
volného prostoru uvnitř balení
· muchlaný papír zvyšuje ochranu a image baleného
zboží uvnitř balení a rovněž snižuje náklady spojené
se skladováním - nemusíte skladovat rozměrnější a
objemnější výplňové alternativy
· obsluha strojů je velmi jednoduchá a ergonomická
(pomocí dotykového panelu či nožního pedálu)
· materiál (kraftový papír) disponuje certifikací PEFC a
jedná se o nenatírané typy papíru, tudíž jsou ekologicky
šetrné
· výroba muchlaného papíru může být nastavena na
částečnou či plnou automatiku, dle Vašich konkrétních
požadavků
· systémy jsou vyvinuty pro snadnou instalaci, obsluhu a
údržbu
· stroje jsou umístěny na kolečkové základně a manipulace
s nimi je velmi jednoduchá a nebude pro Vás problémem
jej přesunout na požadované místo
Tyto systémy Vám zabezpečí obalový materiál podle
aktuální potřeby, pomohou optimalizovat samotný proces
balení a zajistí požadovanou a dostačující obchranu
balených výrobků.
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Fixační balení
· speciální fixační balení tvořené z kartonovu a flexibilní PU
fólie
· reprezentativní vzhled balení
· bez potřeby dodatečných fixačních či výplňových prvků
· balený výrobek je pevně upnut v balení, tím je zamezeno
dalšímu pohybu uvnitř v balení
· výhodou je opětovné použití obalu a snadná manipulace
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Fixační balení je vhodné pro balení náhradních dílů, výrobky
nepravidelných tvarů, výrobků náchylných na otřesy či jako
vratný obal.

Extrudované pěnové profily
· pěnové profily vyrobené z exdrudovaného polyethylenu
· chrání okraje ,hrany a rohy výrobků před nárazy, otřesy či
oděrovým poškozením
· vyznačují se výbornou odolností vůči negativním pov
ětrnostním a teplotním vlivům
· díky své výborné schopnosti sevření poskytují vysokou
úroveň ochrany výrobků
· profily jsou dodávány v široké škále rozměrů, tvarů a barev
· profily jsou vyrobeny tak, aby drželi na svém místě bez
nutnosti dalšího připevnění (lepení, vázání, apod.)
· výhodou této ochrany je snadná aplikace a možnost
opakovaného použítí
Pěnové profily jsou vhodné pro ochranu hran a rohů výrobků,
dále je možná aplikace pěny jako prokladového materiálu
pro účely přepravy či skladování výrobků.
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PE pěnové materiály
· pěnový polyethylen je další variantou tlumicích materiálů
· materiál je vyrobený z LDPE s uzavřenou buněčnou strukturou
· základními vlastnostmi jsou ohebnost, pružnost, odolnost
vůči tekutým nečistotám, pachová neutrálnost, bezprašnost,
odpuzování vody, tepelná a zvuková izolace
· materiál je dodáván v rolích, přířezech, deskách, ve formě
sáčků či jako fixační řešení na míru
· díky svým vlastnostem je materiál možné modifikovat laminované desky, samolepicí desky, výseky, kombinace s
dalšími materiály apod.
· různá barevná provedení či možnost modifikovat vlastnosti
(antistatika, ESD apod.)
Polyethylenové pěny jsou obzvláště vhodné pro náchylné
výrobky na poškrábání, otřesy či nárazy. V častých případech
může být řešením jako prokladová či protiskluzová podložka
uvnitř balení.
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Bublinkové fólie
18

· nízkohustotní polyethylen s velkým počtem malých
vzduchových bublinek
· hlavním rysem je vysoká pevnost, pružnost, odolnost proti
zatížení, dlouhodobá stálost bublinek, voděodolná, velmi
nízká hmotnost
· výhodou fólie je možnost laminace papírovou či hliníkovou
vrstvou, pěnovým polyethylenem, LDPE/HDPE vrstvou
apod.
· standardní materiál je vyroben ve dvou či vícevrstvém
provedení, rovněž je možná výroba fólie s antistatickým,
ESD či antikorozním činidlem
· fólii je možné potisknout, probarvit či opatřit samolepicí
vrstvou
Bublinková fólie je nejčastějším obalovým materiálem na
trhu. Díky svým vlastnostem působí jako tlumič nárazů,
ochrana proti vlhkosti, chrání před oděry,poškrábáním a lze
ji využít jako výplňový či fixační obal pro vnitřní ochranu v
balení.
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Vzduchové fixační vaky
· mezipaletové vzduchové vaky jsou vyrobeny z papíru či
polypropylenu
· jednovrstvé či dvouvrstvé provedení
· vyznačují se vysokou odolností vůči tlaku, jednoduchou
aplikací a možností vícenásobného použití
· jsou dodávány v mnoha rozměrech
Fixační vaky jsou určeny pro zajištění volných palet a nákladu
při přepravě, kde hrozí poškození přepravní jednotky. Vaky
jsou aplikovány do prostoru mezi paletami či nákladem a
poté jsou pomocí kompresoru dofouknuty na požadovanou
hustotu, tím dochází k vyplnění volného prostoru a ke stabilizaci
nákladu.

Extrudované PE síťky
· síťky vyrobené metodou extruze polyethylenu
· flexibilní materiál vyznačující se odolností vůči oděrům,
mastnostě, olejům, vodě a některým druhům kyselin
Materiál zabezpečuje ochranu proti mechanickému
poškození a vzájemnému doteku výrobků při přepravě či
ladování. Jsou dodávány ve formě rukávů.
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Netkaná textílie
20

· umělá textílie vyrobená ze syntetických látek
· dodává se v mnoha různým hustotách, rozměrech, barvách či
vlastnostech (antistatika, ESD, atd.)
· chrání výrobky před mechanickým poškozením
Hojně používaný materiál zejména v automobilovém průmyslu.
Provedení v rolích, přířezech, v podobě sáčků či další možné
konfekce.
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KARTONOVÉ KRABICE,
BOXY A PALETY
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Přepravní kartonové boxy
· kartonové krabice z kvalitního kraftu
· rozměr 1200x800 mm
· možnost potisku
· vhodné pro exportní přepravu
· provedení v pětivrstvé a sedmivrstvé lepence
· krabice jsou konstruovány pro snadné složení a možnost
stohování
Standardní přepravní a exportní box.

Kartonové oktabíny
· speciální osmihranný kartonový box
· vyrobeno ze třívrstvé až sedmivrstvé lepenky
· vyznačuje se vysokou nosností a stabilitou
Přepravní box vhodný zejména pro sypké materiály.

RAPASOL CZ - Industrial packaging / P: +420606669699 / E: obaly@rapasol.cz / W: www.rapasol.cz

23

Kartonplastové boxy
· plastový přepravní box z polypropylenu
· standardně dodáván v rozměrech 1200x800 mm
· box je dodáván v rozloženém stavu
· odolný vůči klimatickým vlivům

24

Plastový přepravní systém je vhodný pro skladování
a přepravu výrobků.

Překližkové boxy
· kompozitní boxy, vyrobené z překližky (vrstvené dřevěné dýhy)
· velmi odolný obal se zinkovaným ocelovým kováním
· materiál je odolný vůči vodě (nepropustný) a povětrnostním
vlivů
· benefitem tohoto materiálu je nízká hmotnost oproti
odpovídajícím dřevěným boxům
· dodávány ve složeném nebo rozloženém stavu
· snadná instalace
· rozměry a nosnost dna dle požadavků
Překližkové boxy jsou moderním systémem pro přepravu a
export. Splňují normu ISPM15 - pro export není potřebné
další chemické ošetření materiálu.
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Dřevěné boxy
· celodřevěné nebo OSB exportní boxy
· rozměry, nosnost dna a samotná konstrukce dle požadavků
· vysoká odolnost vůči povětrnostním a teplotním vlivům
· vhodné k dlouhodobému skladování
Dřevěné exportní bedny jsou vyráběny na míru dle požadavků
zadavatele. Boxy standardně splňují normu ISPM 15 - pro
export není potřebné další chemické ošetření materiálu.

EUR a EPAL palety
· dřevěné palety vyrobené dle norem EUR či EPAL
· standardizované rozměry a vlastnosti materiálu
· vratný obal
Normalizované transportní palety, které jsou určené pro
přepravu zboží. Výroba těchto typů palet je upravována
evropskými normami, které upravují jak mají být palety
konstruovány, značeny a kontrolovány.
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Jednocestné palety
· dřevěné palety jednocestné - nepodléhají žádným normám
· rozměry a vlastnosti dle požadavků

26

Dřevěné palety, které nepodléhají výrobním standardům.

Paletové ohrádky
· dřevěné či plastové paletové nástavce
· vhodné k uskladnění a přepravě volně ložených či upevněných
výrobků v k přepravní jednotce
· jednoprkenné (dřevěné i plastové) či dvouprkenné rámy
(pouze dřevěné) spojené pozinkovanými rohovými panty
· standardní rozměr 1200x800x200 mm
· paletové nástavce lze stohovat na sebe - lze tedy vytvořit
dostatečně hluboký ukládací prostor
· možnost uzavření balení pomocí víka a vytvoření alternativy
dřevěných či jiných boxů
Paletové ohrádky jsou vhodným řešením pro skladování
a přepravu ruznorodých výrobků. Díky stohovatelnosti a
možnosti uzavření víkem lze využívat tento systém jako
náhradu dřevěných a jiných beden.
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Kartonové palety
· palety vyrobené z kartonové lepenky
· alternativa za dřevěné či plastové palety
· rozměry a vlastnosti dle požadavků
· hlavní výhodou je nízká váha a snadná manipulace
Výborná alternativa za ostatní typy palet. I přesto, že je
vyrobena z kartonové lepenky, tak disponuje úctyhodnou
nosností a pevností.

Voštinové palety
· palety vyrobené z voštinového papíru
· papírový materiál, tvořený ze dvou částí - jádro a potahový
materiál
· jádro materiálu je tvořeno z šestiúhelníkových buněk,
které zajišťují pevnost prokladu
· potahový materiál je nosnou částí celého prokladu a je
slepen s jádrem prokladu pomocí lepidla na vodní bázi
· hlavní předností je vysoká pevnost a nosnost palety, nízká
váha (5x nižší než běžná dřevěná paleta), snadná manipulace,
šetrnost materiálu vůči životnímu prostředí
· rozměr a nosnost dle požadavků
Alternativa k ostatním přepravním paletám.
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Plastové palety
· palety vyrobené z polyethylenu či polypropylenu
· rozměry a hmotnosti dle požadavků
· odolnost vůči plísním, vlhkosti a klimatickým vlivům
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Lisované palety
· lisované palety, vyrobené z odřezků dřeva a pryskyřice
· nízká hmotnost a vysoká pevnost, jednoduchá manipulace
· v souladu s ISPM 15
· uzavřené dno - ochrana před vhlkostí a znečištěním
Vhodné řešení pro export, přepravu v rámci kontinentu či
pro běžné skladování a přepravu.
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LEPICÍ PÁSKY
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Lepicí pásky standard
· nejběžnější lepicí pásky na trhu
· nosičem lepení je materiál PP (polypropylen)
· standardní šíře 48 či 50 mm
· návin je možný dle požadavku
· pásky jsou odolné proti roztržení
· možné provedení pro ruční či strojní páskování (větší návin)
· standardní barevné provedení - transparentní či havana
(hnědá)
· ostatní barevné provedení možné formou zakázkové výroby
· lepení akryl, hotmelt či solvent
Standardní lepicí pásky jsou vhodné k uzavírání obalů (např.
krabice, sáčky, pytle apod.), svázování skupinových balení či
pro zpevnění balení.

Výstražné lepicí pásky
· lepicí pásky s výstražnými či bezpečnostními prvky
· standardní provedení PVC nosiče a přírodního lepení (solvent)
· zvyšuje ochranu zboží při přepravě - identifikace obsahu
balení a sdělení manipulačních pokynů pracovníkům
· možná varianta pásek bez lepení (např. pro zamezení vstupu
do určité oblasti)
Lepicí páska snižující riziko poškození přepravované zboží,
která dostatečně informuje přepravní pracovníky o správné
manipulaci s balením. Některé druhy výstražných pásek
slouží jako vyznačovače oblastí (např. vymezení povoleného
pohybu ve výrobní hale).
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Potištěné lepicí pásky
· standardní lepicí pásky s potiskem
· materiál PP (polypropylen) či PVC
· možnost až tří barev na jeden tisk
· různé barvy nosiče
· šíře a návin dle potřeby zákazníků
· lepení akryl, hotmelt či solvent
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Lepicí pásky s potiskem zvyšují image a povědomí o
společnosti (reklamní prvek), zabezpečují ochranu balení
(např. proti krádeži), mohou sloužit k označování zboží uvnitř
balení (např. QR kód) či jednoduše informují o odesílateli
(např. logo společnosti, obchodní značka apod.).

PE lepicí pásky
· lepicí páska z PE (polyethylen)
· nosičem je kvalitní polyethylenový materiál
· výhodou pásky je parotěsnost, voděodolnost, odolnost
vůči stárnutí, UV stabilita
· vhodná pro uzavírání fóliových obalů, upevňování či spojování
fólií
· rozměry pásky dle požadavku
PE lepicí pásky jsou ideálním řešením pro práci s všemi typy
fólií.

PET lepící pásky
· lepicí páska s polyesterovým nosičem lepení
· páska je oboustranně lepivá
· velmi tenká, odolná UV záření
· rozměry dle požadavku
Páska je vhodná pro výrobu šťítků, lepení lišt a rámů, lepení
reklamních poutačů či jako běžná montážní pomůcka.
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Textilní lepicí pásky
· jednostranně lepicí textilní páska
· nosičem jsou textilní vlákna s polyethylenovým zátěrem
(voděodolný) nebo bez zátěru
· pásky se zátěrem mají většinou stříbrný či černý povrch
· pásky bez zátěru mohou být různobarevné (také nazývány
jako lemovky či kobercovky)
· lepící vrstva - solvent (přírodní kaučuk)
· hlavním rysem je vysoká přilnavost pásky k mnoho povrchům,
snadná manipulace a všestrannost použití
· možné provedení výseků a laminace na roli, odkud je
možné výseky použít k potřebné aplikaci (uzavírání balení,
uzavírání poštovních zásilek, lepení přepravních štítků
apod.)
Textílní pásky jsou výborným pomocníkem do výroby, dílny i
domácnosti. Jejich pevnost a flexibilita bude rovněž oceněna
i v samotném balicím procesu.

PVC lepicí páska + izolační pásky
· pružné lepicí pásky z kvalitní PVC fólie
· vyznačují se dobrou odolností proti roztržení a vysokou
pevností
· rozměry dle požadavků
PVC lepicí pásky jsou vhodné pro lepení těžkých kartonových
krabic, kde jsou schopny vytvořit velmi pevný spoj. Pásky je
možné využít i k lepení přímo v balení (např. zabezpečení
proti otevření výrobku uvnitř balení při přepravním procesu).
V naši nabídce rovněž naleznete pásky s malou šíří, které
jsou určené pro elektroinstalační aplikace.
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Maskovací lepicí pásky
· krepová lepicí páska
· lehce oddělitelná lepicí páska
· varianta pro interní a externí použití (UV vlastnost)
· voděodolná vlastnost, silný nebo slabý krep, přilnavá na
mnoho typů povrchů
· rozměry dle požadavků
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Maskovací pásky jsou vhodné pro malířské, natěračské,
autolakýrnické či další možné aplikace.

Oboustranně lepicí pásky
· páska s lepicí vrstvou na obou stranách
· nosičem mohou být různě silné filmy (PP, PVC, PE), textílie
nebo papír
· pásky velmi dobře přilnou na různých typech povrchů
· snadná ruční oddělitelnost pásky
· rozměry pásky dle požadavků
Oboustranně lepicí pásky mohou zcela či částečně nahradit
použítí lepidel, svárů, šroubů a dalších spojovacích materiálů.
Díky svému jednoduchému a rychlému použití ušetříte
čas a náklady spojené s aplikací technologicky náročnější
způsobů fixací.
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Filamentní lepicí pásky
· speciální pevnostní lepící páska z PP (polypropylen)
· nosičem je polypropylenový materiál, který je podélně
nebo křížově vyztužený sklolaminátovými vlákny
· hlavním rysem je vysoká pevnost v tahu (pásky s křížovými
vlákny disponují vyšší pevností)
· páska je voděodolná a snadno aplikovatelná
· rozměry pásky dle požadavku
Balení těžkých kartonových obalů či svazování železných
výrobků již nebude problém. Pásku lze rovněž využít k fixaci
balení na paletě či všude tam, kde nelze využít standardních
vázacích pásek.

Papírové lepicí pásky
· lepicí páska vyrobená z kvalitního kraftového papíru
· ekologické řešení pro balicí proces
· varintou standardní papírové pásky je zesílená papírová
páska (silný kraftový papír či zesílení pomocí textilních
vláken)
· papírová páska zesílená o vlákna je dodávána bez aktivované
lepicí vrstvy (aktivace navlhčením) a je ekologicky šetrná
vůči životnímu prostředí
· lehce popisovatelný povrch (psaní, razítkování)
· rozměry pásky dle požadavku
Papírové pásky jsou určené k lepení kartonových krabic,
poštovních balení či lepenkových obalů.
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Pěnové lepicí pásky
· lepicí páska z PE (polyethylen) či EVA (etylenvinylacetát) pěny
· elastická lepicí páska
· dodávány s jednostranným či oboustranným lepením
· disponují velmi silnou lepicí vrstvou
· rozměry pásky dle požadavku
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Tyto měkké a flexibilní lepící pásky se používají pro aplikace
lepení kovů, zrcadel, skel, cedulí, háčků, štítků a mnoho
dalších materiálů. Použití je možné v interiéru a rovněž i v
exteriéru.

Nalepovací termo etikety
· samolepicí termocitlivé etikety/štítky v rolích
· štítky je možné potisknout v termotransferových tiskárnách
· dle požadavku pomůžeme s výběrem typu lepení, materiálu
a tvaru štítků
· rozměry a druhy štítků dle požadavků
Termo štítky jsou využívané k označování jednotlivých
výrobků či přepravních palet v distribučních, expedičních a
prodejních centrech.
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Bezpečnostní pásky
· bezpečnostní lepicí páska, která po strhnutí pásky zanechává
lepidlo, které vytváří stanovený nápis (např. otevřeno)
· po odlepení páska zanechá veškeré lepidlo na lepeném
obalu a není možné ji přilepit zpět - je patrné, že balení
bylo otevřeno
· nosičem lepení je PP (polypropylen)
· lepicí páska je dodávána ve formě rolí či štítků
Bezpečnostní pásky slouží jako ochranný prvek proti
krádežím a napomáhají k přehledu a kontrole balení v celém
řetězci procesů od výroby přes skladování až po finální přepravu
ke koncovému zákazníkovi.

Samolepicí ochranná fólie
· ochranné samolepicí fólie z LDPE materiálu
· fólie je vodotěsná, parotěsná, výborně přilne na mnoho
povrchů (sklo, kov, plast, leštěný beton apod.)
· fólie je opakovaně použitelná
· rozměry, barvy a druh lepení dle požadavků
Tento druh samolepicí fólie chrání výrobky před mechanickým
poškozením, nečistotami či tekutinami. Aplikace tohoto
materiálu je vhodná na okna, dveře, pohledové části výrobků
(např. světla automobilů), různé typy povrchů (rámy,
lakované kovy, natírané části výrobků apod.) či poslouží jako
zábrana proti přenesení elektrostatického výboje.
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Hliníkové lepicí pásky
· lepicí páska s nosiček z měkké hliníkové fólie
· svými vlastnostmi odolává zatížení tepelných extrémů
(vysoká teplota, chlad, voda, vlhkost) a mikrovlnnému
záření
· páska je nehořlavá, odolá vůči většině chemikálií a je
výborným tepelným vodičem
· použití je možné v interiéru i exteriéru
· rozměr pásky dle požadavku
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Hliníkové lepicí pásky jsou vhodné pro aplikace v oblasti vzduchotechnické instalace (ventilace, klimatizace), horkovodné
izolace, přelepování spár tepelné izolace, nekonečného
napojování hliníkových fólií či jako zabezpeční parotěsné
zábrany (letecký průmysl).

ESD ochranná lepicí páska
· antistatická páska s elektrovodivou mřížkou
· nosičem je elektrovodivý polypropylenový materiál se
vzorem mřížky a symbolem ESD
· ESD páska má efektivní schopnost statického stínění
ESD pásky jsou spolehlivou volbou v případě požadavku
ochrany výrobků před elektrostatickými výboji.
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FÓLIE
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Ruční strečová fólie
· ruční strečová LLDPE fólie
· aplikace fólie zabezpečuje fixaci a zpevnění zboží na paletě
· poskytuje ochranu proti prachu, vlhkosti, nečistotám,
mechanickému poškození či krádeži
· standardní šíře je 500 a 100 mm
· tloušťka materiálu doporučena dle způsobu aplikace (od 8
do 30 µm)
· návin dle požadavků
· standardní barva - transparentní a černá
· možné i další barevné provedení a potisk
· strečové fólie disponuji určitou průtažností (např. 250%
průtažnost v praxi znamená, že 1 metr neprotažené fólie
může být protažen až do délky až 2,5 m, poté dochází k
prasknutí fólie)
Ruční strečová fólie je jeden z nejpoužívanějších standardních
obalů, né-li vůbec nejpoužívanější. Její způsob použití je velmi
rozsáhlý a setkáme se s ní zejména v logistických, distribučních
a expedičních centrech.

Předepnutá strečová fólie
· speciální druh strečové fólie
· na rozdíl od standardních strečových fólií je tento druh
fólie strojově předepnutý, a proto není nutné vynaložit
větší námahu při napínání
· fólie je velmi pevná i přes svou malou tloušťku (od 7 do 12 µm)
· standardní šíře 500 mm
· ruční nebo strojní provedení
Moderní náhrada standardní strečové fólie, která díky svým
vlastnostem nabízí nižší hmotnost, jednodušší manipulaci a
snížení nákladů na balení.
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Strojní strečová fólie
· strečová fólie standard pro strojní použití
· disponuje stejnými vlastnostmi jako standardní strečové
fólie
· dodáváno v návinu 14 nebo 18 kg brutto

42

Strojní strečové fólie jsou použitelné ve všech poloautomatických
a plně automatických ovinovacích systémech.

Děrovaná strečová fólie
· speciální druh strečové fólie se síťovanou strukturou
· vhodná pro balení zboží, kde je požadována dobrá cirkulace
vzduchu a zároveň zajištění dokonalé fixace balených
výrobků na paletě
· perforované fólie jsou dodávány předepnuté nebo průtažné
· ruční nebo strojní provedení
Perforovaná strečová fólie je vhodná pro balení výrobků, kde
je požadována vzduchová propustnost, hrozí riziko kondenzace
vody či je nutné zchlazení balených výrobků. Nejčastěji se
používá pro balení květin, ovoce, zeleniny, pečiva a dalších
druhů potravin.
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PVC strečová fólie
· strečové fólie určené pro přímý styk s potravinami
· materiál PVC nebo PO (polyolefin)
· rozměry dle požadavků
· ruční nebo strojní provedení
PVC a PO strečové fólie jsou vhodné pro fixaci a balení potravin.

Teplem smrštitelná fólie - PVC
· víceúčelová teplem smrštitelné PVC fólie
· vhodná pro široké spektrum průmyslových balení
· dokonale kopíruje tvar baleného zboží a chrání jej před vl
hkostí, prachem a nečistotami
· materiál je voděodolný, nepropustný, velmi pevný a odolný
proti protržení
· vysoká transparentnost a lesk
· fólie je vhodná do většiny balicích strojů (víkové systémy,
tunely, komory apod.)
· rychlý smršťovací efekt - již při nízké teplotě (cca. 90°C)
· rozměry dle požadavků
Teplem smrštitelné PVC fólie jsou vhodné pro balení výrobků,
které vyžadují jednotlivé či skupinové balení (např. knihy,
časopisy, potraviny, apod.). Fólie dokonale kopíruje nepravidelné
a tvarově rozmanité výrobky.
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Teplem smrštitelná fólie - polyolefin
· víceúčelové teplem smrštitelné fólie PO (polyolefin)
· svými vlastnostmi jsou velmi podobné PVC smrštitelným
fóliím s rozdílem, že PO fólie jsou mnohem více šetrné k
životnímu prostředí
· nevýhodou oproti PVC je schopnost hůře kopírovat balený
výrobek
· vhodné pro široké spektrum průmyslových balení
· materiál je voděodolný, nepropustný, velmi pevný a odolný
proti protržení
· vysoká transparentnost a lesk
· fólie je vhodná do většiny balicích strojů (víkové systémy,
tunely, komory, apod.)
· rychlý smršťovací efekt - již při nízké teplotě (cca. 90°C)
· rozměry dle požadavků
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Teplem smrštitelné PO fólie jsou vhodné pro balení výrobků,
které vyžadují jednotlivé či skupinové balení (např. knihy,
časopisy, potraviny, apod.). Materiál je šetrný k životnímu
prostředí.

PE fólie
· balicí fólie z PE (polyethylen)
· používá se k ochraně baleného zboží před znečištěním,
vlhkostí a mechanickému poškození
· fólie nabízíme z materiálu HDPE, MDPE a LDPE
· výhodou materiálu je voděodolnost, nízká hmotnost, snadná
manipulace či možnost konfekce (vzájemné svařování, lepení
apod.)
· standardně se dodává ve formě přířezů, rolích (ploché fólie,
polorukávy a rukávy), sáčků či vaků
· materiál je vyráběný v různých rozměrech, tloušťkách,
barvách i modifikacích (ESD, antistatika, antikorozní ochrana,
elektrovodivost apod.)
Fólie z polyethylenu jsou běžné obalové materiály, které
naleznou své uplatnění při mnoha balicích aplikacích.

PE antistatická fólie
· balicí fólie z PE (polyethylen) s přidaným antistatickým
činidlem
· chrání balené zboží před negativními vlivy statických
účinků
· používá se k ochraně baleného zboží před znečištěním,
vlhkostí a mechanickému poškození
· fólie nabízíme z materiálu HDPE, MDPE a LDPE
· výhodou materiálu je voděodolnost, nízká hmotnost, snadná
manipulace či možnost konfekce (vzájemné svařování, lepení
apod.)
· standardně se dodává ve formě přířezů, rolích (ploché fólie,
polorukávy a rukávy), sáčků či vaků
· materiál je vyráběný v různých rozměrech, tloušťkách a
barvách
Antistatické fólie jsou uplatňovány zejména tam, kde hrozí
poškození výrobků v souvislosti s elektrostatickým výbojem.
Výhodou této fólie je zachování veškerých vlastností standardních
PE fólií.
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PE paletové překryvy
· paletové překryvy z PE (polyethylen) fólie
· používá se k ochraně baleného zboží před znečištěním,
vlhkostí a mechanickému poškození
· fólie nabízíme z materiálu HDPE, MDPE a LDPE
· výhodou materiálu je voděodolnost, nízká hmotnost, snadná
manipulace či možnost konfekce (vzájemné svařování, lepení
apod.)
· standardně je dodávána ve formě přířezů či v rolí s perforací
· rozměry dle požadavků
Paletové překrývací fólie se jednoduše umísťují na horní
část palety a vytvářejí tak ochranu horní části palety před
znečištěním a negativním klimatickým podmínkám.

Teplem smrštitelná fólie - LDPE
· teplem smrštitelné LDPE (low-density polyethylene) fólie
· zajišťují fixaci těžkého zboží pravidelných i nepravidelných
tvarů
· funkcionálně zabezpečuje ochranu proti vlhkosti, nečistotám,
teplotním vlivům, ale i celkovou stabilitu přepravovaného
zboží na paletě
· výhodou je velmi jednoduchá manipulace a aplikace
· teplem smrštitelné fólie se smršťují pomocí horkovzdušné
pistole
· dodávají se ve formě rolí (ploché fólie, polorukáv či rukáv),
přířezů či vaků
Teplem smrštitelné fólie zabezpečují přepravované zboží
proti klimatickým podmínkám a podílí se na zpevnění
přepravované jednotky.
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Hliníková fólie
46

· ochranná fólie s hliníkovou vrstvou
· někdy také nazývána jako bariérová fólie
· vyrábí se v provedení triplex (třívrstvá fólie) či quadruplex
(čtyřvrstvá fólie)
· využívá se zejména při balení exportních zásilek a jako
bariéra při aplikaci antikorozních materiálů
· podstatnou vlastností je možnost uzavření balení svařením
a vytvoření mikroklima (teplotní a vlhkostní podmínky malé
části prostor) - nepropustnost materiálu
· bariérové fólie jsou vhodné pro balení menších i větších
přepravních zásilek (např. zásilky velkých rozměrů s
nepravidelnými tvary - velké stroje, náhradní díly, součástky
apod.)
· zabezpečují ochranu balení před klimatickými vlivy,
mechanickým poškozením a nečistotatmi
· dodávány ve formě rolí, přířezů, sáčků, vaků a 3D vaků
· balení je vytvářeno svařováním (pomocí svařovacích strojů
či svařovacích kleští) fólií do potřebných tvarů a velikostí
Hliníkové fólie jsou vhodné pro exportní balení a velmi často
jsou používány v kombinaci s vysoušecími či antikorozními
prostředky a látkami.
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VÁZACÍ PÁSKY A SPONKY
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PET a PP vázací pásky
· univerzální vázácí pásky z PP a PET
· odolný způsob zpěvnění lehčích i těžších přepravních zásilek
· pásky jsou vhodné pro zpracování v různých páskovacích
systémech (ruční, poloautomatické i plně automatické)
· pásky jsou dodávány ve formě rolí
· tloušťka, šíře a druh materiálu jsou přizpůsobeny Vašemu
požadavku na balení
· vázací pásky splňují funkci ochrany zboží proti odcizení,
zpevňují a zajišťují zboží na paletě pro účely skladování a
přepravy
· práce s vázacími páskami je velice jednoduchá a bezpečná
· spojení vázacích pásek je možné svařováním či pomocí
sponek
Pro zabezpečení lehkých nebo tvarově nestálých přepravních
zásilek je vhodná vázací páska z polypropylenu. V opačném
případě pro balení těžkých zásilek (např. beden) je vhodné
použití polyesterových PET pásek. Díky svým vynikajícím
vlastnostem dokáží PET pásky zcela nahradit hůře manipulovatelné
ocelové vázací pásky.

PES vázací pásky
· vázací pásky z polyesterových vláken (PES materiál)
· v naší nabídce naleznete pásky lepené a tkané (podélně či
příčně)
· mimořádně vhodné jako efektivní náhrada ocelových
vázacích pásek
· PES pásky jsou dodávány ve formě rolí
· bílá barva
· hlavní výhodou je flexibilita materiálu, vysoká pevnost a
snadná manipulace
· spojování vázacích pásek je možné pomocí vázacích spon
· vázací PES pásky nekorodují, jsou odolné vůči vodě i
různým druhům chemikálií
· pásky jsou vhodné pro manuální, poloautomatické či plně
automatické páskovací systémy
· tloušťka a šíře pásek jsou přizpůsobeny Vašemu požadavku
na balení nebo Vám velmi rádi adekvátní řešení doporučíme
Textilní vázací pásky jsou vhodné k zabezpečení lehkých i
těch nejtěžších nákladů. Dokonale poslouží k vázání zboží na
paletě či zabezpeční celé přepravní jednotky v transportních
prostředcích (kamionová, vlaková, letecká či kontejnerová
doprava). Díky své pružnosti a flexibilitě je možné dostatčně
zabezpečit i rozměrově a tvarově různorodý náklad.
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Ocelové vázací pásky
50

· vázací pásky z oceli
· ocelové pásky jsou vyrobeny z kvalitní válcované oceli
(proces za studena)
· pásky jsou dodávány ve formě rolí
· ocelové pásky mohou být upraveny dle požadavků
(zkosené hrany, galvanicky upravené, různobarevné, lesklé/
matné či jinak povrchově upravené)
· spojování ocelových pásek je možné průřezem či sponkami
· pásky jsou vhodné pro manuální, poloautomatické či plně
automatické páskovací systémy
· tloušťka a šíře pásek jsou přizpůsobeny Vašemu požadavku
na balení
· vhodné pro aplikaci kde nedochází během přepravy ke
ztrátě objemu baleného zboží - pásky jsou zcela nepružné
Ocelové vázací pásky jsou vhodné pro balení hutního
materiálu, dřevařských výrobků, stavebního materiálu či
jiných objemných a těžkých výrobků.
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Papírové ochranné hrany - lineární
· ochranné hrany z lisovaného papíru
· podílí se na zvýšení pevnosti krabic i celého balení na
paletě
· svou pevností zamezují prořezávání (či promáčknutí)
vázacích pásek do vnějšího balení při procesu stahování
nebo svazování
· svou plochou poskytují stabilní rozložení tlačné síly a tím je
balení více stabilní a chráněné před poškozením
· zabraňují sklouznutí vázací pásky mimo místo požadovaného
zpevění
· rozměry (délka a šířky jednotlivých hran, tloušťka materiálu)
a další modifikace dle požadavků
· papírové hrany lineární jsou dodávány v rovných profilech
· možnost potisku a samolepicí vrstvy
Papírové hrany jsou velmi lehké a dobře skladovatelné
ochranné obaly. Poskytují zpevnění a ochranu hran baleného
zboží před poškozením. Papírové hrany jsou opakovatelně
použitelné.

Papírové ochranné hrany - kruhové
· ochranné hrany z lisovaného papíru
· podílí se na zvýšení pevnosti krabic i celého balení na
paletě
· svou pevností zamezují prořezávání (či promáčknutí)
vázacích pásek do vnějšího balení při procesu stahování
nebo svazování
· svou plochou poskytují stabilní rozložení tlačné síly a tím
je balení více stabilní
· zabraňují sklouznutí vázací pásky mimo místo požadovaného
zpevění
· rozměry (délka a šířky jednotlivých hran, tloušťka materiálu)
a další modifikace dle požadavků
· kruhové papírové hrany jsou dodávány ve formě flexibilních
profilů
· možnost potisku a samolepicí vrstvy
Kruhové papírové hrany jsou vyrobeny s drobnými výseky
na jedné či obou hranách, tím je zajištěna možnost použití
na nerovné povrchy hran a rovněž je možné hrany lehce
zkracovat dle aktuálně potřebných délek.
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Plastové ochranné rohy
52

· ochranné hrany z pružného polyethylenu
· svou pevností zamezují prořezávání (či promáčknutí)
vázacích pásek do vnějšího balení při procesu stahování
nebo svazování
· zabraňují sklouznutí vázací pásky mimo místo požadovaného
zpevění
· rozměry (délka a šířky jednotlivých hran, tloušťka materiálu)
a další modifikace dle požadavků
· možné provedení hladkého či protiskluzového vnitřního
povrchu hrany
· možné rohové provedení
Plastové hrany jsou vhodné pro aplikace, kde není
požadováno zpevnění větší části balení, ale postačí jen jako
ochrana proti proříznutí vázací pásky do balení.
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PLASTOVÉ SÁČKY A PYTLE
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PE ploché sáčky
· ploché sáčky z polyethylenu
· sáčky mohou být vyrobeny z LDPE, MDPE či HDPE
· chrání balené zboží před nečistotami a mechanickým
poškozením
· transparentní nebo barevné provedení
· možné uzavření sáčků svařováním
· provedení - standard, antistatika, antistatika ESD, elektrovodivé,
antikoroze, protikluzné složení
· sáčky lze potisknout dle požadavku
Ploché LDPE sáčky jsou vhodné pro balení drobných výrobků
určených pro skladování a následnou expedici ke koncovému
zákazníkovi. Materiál je velmi lehký, pevný a odolný proti
protržení.

Hliníkové ploché sáčky
· ploché sáčky z hliníkové fólie
· materiál zabezpečuje ochranu zboží před působení
klimatických vlivů, mechanickým poškozením zboží a jeho
znečištěním
· hliníkové sáčky je možné uzavřít pomocí svaření
· sáčky jsou vhodné pro ochranu proti korozi v kombinaci s
vysoušedly a antikorozními ochranami
· rozměry sáčku dle požadavku
Hliníkové sáčky jsou vhodné pro zasílání lokálních i
mimokontinentálních zásilek. Zabezpečují ochranu výrobků
proti negativním klimatickým vlivům (např. vlhkost, sluneční
svit, apod.).
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PE Rychlouzavíratelné sáčky
· rychlouzavíratelné sáčky z polyethylenu
· sáčky mohou být vyrobeny z LDPE, MDPE či HDPE
· chrání balené zboží před nečistotami a mechanickým
poškozením
· transparentní nebo barevné provedení
· sáčky je možné dodávat ve verzi s popisovatelnými linkami
· sáčky jsou opatřeny ZIP systémem pro rychlé a snadné
uzavření - není nutné svařování či další způsob uzavření
· provedení - standard, antistatika, antistatika ESD, elektrovodivé,
antikoroze, protikluzné složení
· sáčky lze potisknout dle požadavku
· možný výsek pro umístění do stojanu
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Ploché LDPE sáčky jsou vhodné pro balení drobných výrobků
pro skladování a následnou expedici ke koncovému zákazníkovi.
Materiál je velmi lehký, pevný a odolný proti protržení.

Hliníkové rychlouzavíratelné sáčky
· opakovatelně uzavíratelné sáčky z hliníkové fólie
· materiál zabezpečuje ochranu zboží před působení
klimatických vlivů, mechanickým poškozením zboží a jeho
znečištěním
· sáčky jsou opatřeny ZIP systémem pro rychlé a snadné uzavření není nutné další svařování či další způsob uzavření
· vhodná kombinace s vysoušecími a antikorozními ochranami
· rozměry sáčku dle požadavku
· možný výsek pro umístění do stojanu
Hliníkové sáčky jsou vhodné pro zasílání lokálních i
mimokontinentálních zásilek. Zabezpečují ochranu výrobků
proti negativním klimatickým vlivům (např. vlhkost, sluneční
svit, apod.).
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Sáčky se zavěšovacím otvorem
· závěsný sáček z PE, PP nebo BOPP materiálu
· chrání balené zboží před nečistotami a vlhkostí
· sáček je opatřen výsekem pro snadné uchycení do stojanu
· možnost provedení s potisknutým reklamním štítkem
· varianta s podvarem či samolepicí klopou
Závěsné sáčky jsou vhodné jako finální obal pro mnoho
druhů výrobků. Jsou opatřeny výsekem pro možné zavěšení
produktů do prodejního stojanu a ve variantě s podvarem
či samolepicí klopou. Součástí obalu může být potištěná
reklamní etiketa, která zabezpečí viditelnost značky pro
finální zákazníky.
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VCI - ANTIKOROZNÍ MATERIÁLY
A EXPORTNÍ ŘEŠENÍ
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VCI papír
· kraftový papír s obsahem antikorozních látek (inhibitorů
koroze - VCI)
· aktivně chrání kovové výrobky před účinky korodování
· inhibitory koroze se uvolňují do prostoru a vytvoří
mikroskopickou vrstvu na chráněném výrobku
· papír je vhodný pro dlouhodobou ochranu balených předmětů
· antikorozní papír je k dispozici v různých hmotnostech a
provedeních (hladký papír, krepový papír, hladký papír s PE
vrstvou, krepový papír s PE vrstvou)
· materiál je dodáván v rolích, přířezech či sáčcích
· možnost vlastního potisku
VCI papíry zabezpečují ochranu baleného zboží před vznikem
koroze. Principem antikorozní ochrany je uvolňování
inhibitorů koroze (VCI) a vytvoření slabé ochranné vrstvy
na baleném zboží. Zboží je tak velmi dobře a dlouhodobě
chráněno. Dle druhu baleného kovu je nutné využít související
typ antikorozní ochrany.

VCI buničina
· celulózové přířezy obsahující antikorozní látky
· zásobník VCI látky
· VCI látka se uvolňuje postupným tempem a tím zajišťuje
dlouhodobou ochranu balených výrobků
· díky postupnému uvolňování je možné balení krátkodobě
znovu otevřít a uzavřít (ochranná vrstva se opět po uzavření
obnoví)
· přířezy jsou o různé velikosti, hmotnosti a tvarech
· správný typ ochranné látky je doporučen dle charakteristiky
baleného výrobku
Antikorozní chipsy jsou vhodné jako proklady či menší
přířezy do těsných balení.
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VCI fólie
· antikorozní LDPE fólie
· antikorozní látka je obsažena přímo ve složení fólie
· fólie jsou dodávány ve formě rolí (hadice, polohadice,
plochá fólie), přířezů, sáčků, vaků a 3D vaků
· VCI fólie je transparentní a částečně zabarvená - zabalené
zboží je velmi dobře identifikovatelné
· vyráběna v různých tloušťkách
· možnost vlastního potisku
· možnost tepelného sváření fólie
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VCI fólie je vhodná pro ochranu balených výrobků proti korozi.
Chrání všechny druhy kovů i slitin.

VCI bublinková fólie
· antikorozní bublinková fólie
· antikorozní látka je obsažena přímo ve složení fólie
· bublinková fólie chrání výrobky proti korozi a zároveň
disponuje velmi dobrou ochranou proti nárazům či
mechanickému poškození výrobků
· dodávána v mnoha různých velikostech, tvarech a druzích
provedení (role, přířezy a sáčky)
VCI bublinková fólie je multifunkční ochraný obal a je vhodný
pro použití jako ochrany proti korozi či ochraně před nečistotami,
nárazy či pády.
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VCI strečová fólie
· antikorozní strečová fólie LLDPE
· disponuje vlastnostmi standardní strečové fólie a navíc je
schopna aktivně chránit výrobky proti korozi
· vyráběna v různých rozměrech, tloušťkách a návinech
· dodávána v rolích
VCI strečová fólie je vhodná jako aktivní doplněk ochrany
baleného zboží před korozivními účinky.

Hliníkové fólie
· ochranná fólie s hliníkovou vrstvou
· někdy také nazývána jako bariérová fólie
· vyrábí se v provedení triplex (třívrstvá fólie) či quadruplex
(čtyřvrstvá fólie)
· využívá se zejména při balení exportních zásilek a jako
bariéra při aplikaci antikorozních materiálů
· podstatnou vlastností je možnost uzavření balení svařením
a vytvoření mikroklima (teplotní a vlhkostní podmínky malé
části prostor) - nepropustnost materiálu
· bariérové fólie jsou vhodné pro balení menších i větších
přepravních zásilek (např. zásilky velkých rozměrů s nepravidelnými
tvary - velké stroje, náhradní díly, součástky apod.)
· zabezpečují ochranu balení před klimatickými vlivy,
mechanickým poškozením a nečistotatmi
· dodávány ve formě rolí, přířezů, sáčků, vaků a 3D vaků
· balení je vytvářeno svařováním (pomocí svařovacích strojů
či svařovacích kleští) fólií do potřebných tvarů a velikostí
Hliníkové fólie jsou vhodné pro exportní balení a velmi často
jsou používány v kombinaci s vysoušecími či antikorozními
prostředky a látkami.
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UV smrštitelná fólie
· odolná smrštitelná fólie s UV stabilizací
· smrštitelná fólie zabezpečuje vysokou odolnost vůči UV
záření, klimatickým a povětrnostním vlivům
· fólie je navržena pro aplikace při balení exportních zásilek
· dokonale přilne k jakýmkoliv povrchům a tvarům (hrany,
ostré záhyby, apod.) - nahřatím dojde k dokonalému obepnutí
povrchu a tvaru balení
· aplikuje se pomocí postupného nahřívání plynovou pistolí
a následnému postupnému spojování svařovaných dílů
· díky své relativně velké tloušťce výborně chrání balené
zboží proti vlhkosti, nečistotám a mechanickému poškození

62

Teplem smrštitelná UV fólie je vhodná pro řešení balení
exportních zásilek, stavebních dílů a konstrukcí, výrobních
linek a jejich součástí, lodí, budov či dalších menších i
větších výrobků.

Vysoušecí sáčky
· speciální sáčky, snižující obsah vlkosti v okolním prostředí
(tzv. inhibitory vlhkosti)
· vysoušecí sáčky absorbují vlhkost z daného prostředí, a
tím napomáhají ke snížení obsahu vody ve vzduchu pod
požadovanou míru - zabránění procesu korodování či plesnivění
uvnitř balení
· maximálního efektu snížení korozivního rizika je vhodné
využít vysoušedla v kombinaci s bariérovými fóliemi (např.
hermeticky uzavřené vaky) a VCI materiály
· sáčky jsou vyráběny v mnoha různých velikostech a
různých typů obsahu
Vysoušecí sáčky jsou vhodné pro balení exportních zásilek
či běžných poštovních zásilek, kde hrozí poškození
přepravovaného výrobku v důsledku vysoké vlhkosti.
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Indikátor vlhkosti
· ukazatel relativní vlhkosti v prostoru
· slouží k identifikaci hodnoty vlhkosti uvnitř balení
· umožňuje sledování účinnosti vlkostních opatření v balení
Indikátor vlhkosti se především používá při aplikaci na
hliníkový obal balení.

Indikátor nárazu
· ukazatel mechanického namáhání (nárazů) balení
· využívá se především při skladování či přepravě
· znázorňuje jak šetrně bylo během zkoumaných procesů s
balením zacházeno
· jednorázové použití
Indikátor nárazu se používání zejména při přepravě zboží.
Trubička umístěná na ukazateli se zbarví, pokud bylo se
zásilkou zacházeno příliš tvrdě (došlo k nárazu, pádu apod.).

Indikátor náklonu
· ukazatel polohy balení
· informuje o tom, jak byla zásilka během skladování či
přepravy nakláněna
· jednorázové použítí
Indikátory náklonu informují o hodnotě náklonu balení při
zkoumaných procesech. Jednotlivé typy indikátorů se liší
dle způsobu konstrukce a rozsahu měření.
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Protiskluzové podložky
64

· protiskluzové podložky z gumového granulátu
· zabezpečují protismykovou a protiskluzovou ochranu
ložné plochy a přepravovaného zboží
· standardní provedení v rolích a přířezech
· možnost samolepicí vrstvy
Protiskluzové podložky jsou vhodné pro zvýšení přepravní
a manipulační stability palet či přepřevovaných výrobků
během transportu.
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POŠTOVNÍ OBALY
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Poštovní obálky
· nvelopes made of high quality kraft paper
· Suitable for mailing documents or smaller items
· Protects against damage, dirt and impact
· Provide visual protection - it is not possible to clearly identify
the items being sent
· Envelopes are kraft standard, reinforced kraft or bubble film
liner
Post envelopes are a commonly used shipment. The material is
environmentally friendly.

Nalepovací pouzdra na dokumenty
· samolepicí pouzdro z polyethylenu
· poskytuje ochranu pro dokumentaci přibalenou k zásilce
· materiál je velmi lehký, flexibilní a ochraňuje vložené
dokumenty proti navlhnutí a znehodnocení během přepravy
či skladování
· silná samolepicí vrstva dokonale přilne ke většině druhům
podkladů
Dokonalé řešení pro ochranu příbalové dokumentace při
zasílání výrobků.
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Papírové tubusy
68

· tubusy vyrobené z lisovaného papíru
· papírové tubusy jsou vhodné pro zasílání poštovních
zásilek (plakáty, výkresy, návrhy, textílie, průmyslových
výrobků apod.)
· materiál je velmi bytelný (diagonální návin) a zajišťuje
ochranu proti poškození a negativním klimatickým vlivům
· uzávěry mohou být papírové či plastové
· rozměry dle požadavků
Papírové tubusy jsou obaly pro uchovávání a přepravu
výrobků a dokumentů.
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VÝVOJ OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
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Obalové řešení na míru
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 požadavků s požadovaným materiálem
a funkčností balení. Materiály mohou být jednosložkové či
kombinací různých typů materiálů.
Naší prací je tedy poskytovat individuální přístup pro každý
řešený projekt a zajistit bezproblémové a efektivní obalové
řešení, samozřejmě s přihlédnutí k požadované cenové relaci.
Součástí této práce je možnost testování balení v různých
klimatických podmínkách či otestování balení při pádových
a nárazových zkouškách.
Poskytujeme 2 možné varianty spolupráce:
1) vývoj požadovaného obalu, testování a předání digitální
dokumentace a vzorků,
2) vývoj požadovaného obalu, testování a následného smluvního
dodávání obalových materiálů.

Kartonplastový materiál
· komůrkové desky z polypropylenu nebo polyethylenu
· náhrada za běžné vlnité lepenky
· vysoká odolnost vůči klimatickým vlivům a většině chemikálií
· materiál je velice pevný (po šířce komůrek) a zároveň snadno
ohebný (po délce komůrek)
· vyznačuje se nízkou hmotností, odolností proti oděru a
snadno omyvatelný
· možná UV stabilizace, antistické, ESD či elektrvodivé provedení,
dále nabízíme vlastnost samozhášecího materiálu, zatavení
hran, laminace s dalšími materiály apod.
· materiál je dodáván ve formě desek, rolích či konstrukčních
obalů
KTP má široké uplatnění v oblasti automobilového průmyslu,
stavebnictví, marketingu či jako součást konstrukčních
balení.
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BALICÍ TECHNOLOGIE A SYSTÉMY
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Ruční odvíječ strečových fólií
· manuální odvíječ strečové fólie
· plastová ergonomická madla
· pro standardní šíře strečových fólií (500 mm)
Kovový odvíječ pro strečové fólie napomáhá k využití celého
potenciálu ručních strečových fólií.

Ovinovací systémy
· ovinovací stroje pro strečové fólie
· automatický systém pro ovinování zboží pomocí strojní
strečové fólie
· šetří čas a náklady spojené s balením - dle nastavení stroje
lze využít maximálního potenciálu strojních strečových fólií
· ovinovací stroje lze dle požadavku modifikovat
Strojní balicí systémy pro strečové fólie jsou vhodným
řešením pro každodenní balení a vhodným prostředkem pro
snížení balicích nákladů.

Ruční odvíječ lepicích pásek
· manuální odvíječ lepicích pásek
· vhodné pro všechny běžné typy lepicích pásek
· uzavírání krabic či balíků se stane snadným procesem
Plastový odvíječ s ergonomickou rukojetí oceníte při všech
běžných aplikacích lepicích pásek.
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Páskovací zařízení
· ruční páskovací stroje
· páskovací zařízení zcela nahrazují manuální aplikaci
zpevňování balení pomocí vázacích pásek
· naše nabídka disponuje celou řadu vázacích systémů pro
všechny typy vázacích pásek
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Páskovací systémy posunou vázání palet či dílčích předmětů
o krok dále. Systémy pomohou uspořit čas strávený páskováním,
zvýší stabilitu balení (větší pevnost, než při manuální aplikaci) a
pomocí poloautomatických funkcí se můžete věnovat jiným
činnostem, zatímco systém sám páskuje.

Teplovzdušná pistole
· horkovzdušná pistole
· horkovzdušná plynová pistole určená pro manuální
smršťování plastových obalů
· používaný plyn - propan
· robustní konstrukce s výkyvnou hlavicí
· nízká hmotnost
Horkovzdušná pistole s nastavitelnou hlavicí pro účelné
smršťování obalů.
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Ruční svářecí zařízení
· svařovací kleště na průmyslové fólie
· pomocí svařovacích kleští lze svépomocí vyrábět vodotěsné
a vzduchotěsné plastových obaly dle potřeby
· vhodné na hliníkové fólie, PE fólie, PP fólie, PVC, PE papír,
celulózová fólie, apod.
· impulzní nebo trvale vyhřívané
Svařovací kleště pro manuální svařování plastových
materiálů.

RAPASOL CZ - Industrial packaging / P: +420606669699 / E: obaly@rapasol.cz / W: www.rapasol.cz

75

Radek Pažout - RAPASOL CZ
Antonína Dvořáka 1330
434 01 Most
ČESKÁ REPUBLIKA

