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1. ÚVOD

Bohaté skúsenosti spoločnosti TART, s.r.o., 

v oblasti balenia, široký sortiment materiá-

lov, zohratý tím kvalifikovaných špecialistov 

a špičkové technologické zázemie tvoria 

ideálne prostredie pre komplexné riešenie 

obalových potrieb zákazníkov. 

Úlohou divízie komplexného balenia je analy-

zovať, navrhovať a realizovať optimálne rieše-

nia v oblasti balenia, a to vždy pre konkrétny 

produkt a určitého zákazníka.

Počas doby existencie našej spoločnosti 

zvládol náš tím úspešne spracovať stovky 

náročných požiadaviek obchodných partne-

rov predovšetkým z oblasti automobilového 

a elektrotechnického priemyslu. Dôkazom vy-

sokej kvality našich produktov je tak neustále 

rastúci počet spokojných zákazníkov.
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analýza produktu,
jeho výroby

a logistického procesu

design optimálního
řešení výroby 

prototypů

praktické zkoušky 
prototypů

výroba obalů dle 
osvědčených 

prototypů

dodávky obalů 
zákazníkovi
Just In Time

v rámci servisu 
monitorování, analýza 
a zdokonalování obalů

2. PROCES TVORBY OBALOV

Proces tvorby obalov pozostáva z niekoľkých po sebe nasledujúcich krokov:

Každý konkrétny projekt začína podrobnou analýzou aktuálneho či pláno-
vaného produktu, jeho výroby, logistického procesu (manipulácia, doprava, 
skladovanie a pod.) a ďalších konkrétnych požiadaviek zákazníka.

V súčinnosti s naším designérskym centrom sú na základe zistených 
informácií navrhnuté optimálne riešenia, na základe ktorých sú vyrobené 
prototypy obalov.

 Tieto prototypy sú po schválení zákazníkom podrobené praktickým skúš-
kam.

Vyhovujúce a zákazníkom odsúhlasené prototypy sú zavedené do výrobné-
ho procesu.

Hotové obaly sú dodávané v zákazníkom určených termínoch a množ-
stvách.

V rámci servisu je používanie obalov neustále monitorované, analyzované 
a zdokonaľované.

1

2

3
4
5
6

ANALÝZA

DESIGN

TESTOVANIE

VÝROBA

DODANIE

SERVIS
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3. Služby

Popri samotnej výrobe obalov ponúkame radu súvisiacich služieb, ktoré 
našim zákazníkom znižujú náklady na ochranu výrobkov a uľahčujú ich 
výrobný proces.

Do našej ponuky služieb patria okrem iných:

Just In Time
Našim zákazníkom ponúkame službu Just 
In Time (JIT). Jedná sa o systém dodávok 
obalov podľa aktuálnej potreby, teda 
v požadovanom čase a množstve. Služba 
JIT predovšetkým znižuje zákazníkom 
náklady na skladovanie a manipuláciu 
s obalmi a zvyšuje efektivitu ich výroby. 
Naša spoločnosť dokáže napríklad obslu-
hovať zákazníka v režime 24/7 alebo zaistiť 
distribúciu požadovaných obalov po celej 
sieti pobočiek zákazníka.

Kitting
Kitting predstavuje službu v rámci do-
dávok zložitejších obalov, ktoré je nutné 
kompletovať. V rámci kittingu dodávame 
zákazníkom komplexne zložené obaly, kto-
ré sú pripravené k okamžitému použitiu.

Analýza balicího procesu
Naši odborníci sú schopní zanalyzovať 
a optimalizovať existujúce baliace procesy 
a priniesť tak zákazníkovi úspory nákladov 
na balenie. Tiež sme schopní navrhnúť 
najvhodnejší baliaci proces pre budúce 
projekty zákazníka, vrátane optimálnych 
obalov.
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4. Systém V.I.C.O.®

Systém V.I.C.O.® (Value Inside Checkpoint Outside) je integrovaný systém vrat-
ných obalov vyrobených na mieru. Implementácia systému V.I.C.O.® prináša 
mnoho benefitov:

•  úsporu obalového materiálu

•  úsporu času vo výrobe

•  rýchlu identifikáciu

•  zníženie rizika poškodenia

•  efektívnu prípravu

•  racionálnu manipuláciu

•  elimináciu odpadov

•  certifikovaný systém riadenia kvality ISO 9001:2009

•  implementáciu systému ekologického prístupu  

ISO 14001:2005

Systém V.I.C.O.® pomáha posilniť logiku vašej logistiky.

V rámci systému V.I.C.O.® získali dve naše obalové riešenia 
ocenenie Obal roku.

3. Referencie

Najlepším dôkazom kvality našich služieb a produktov v rámci divízie komplexného 
balenia sú spokojní obchodní partneri, ktorí s nami dlhodobo spolupracujú:

• AKEBONO BRAKE 

• AUDI

• ELSTER 

• FAURECIA 

• FOXCONN

• GETRAG FORD TRANSMISSIONS 

• GGP 

•  HELLA SLOVAKIA FRONT & SIGNAL - LIGHTING 

• HISENSE

• KIA MOTORS 

• MAGNA

• NEFAB PACKAGING 

• PANASONIC INDUSTRIAL  DEVICES 

• PORSCHE

• RF

• SIEMENS

• ŠKODA AUTO

• TPCA

• TRW AUTOMOTIVE 

• VISTEON ELECTRONICS 

• VOLKSWAGEN 

A mnoho ďalších...
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6. Základné používané materiály

Pri vývoji prepravných a skladovacích obalov vyu-
žívame moderné materiály, ktoré spĺňajú najvyššie 
nároky na ochranu výrobkov, je možné ich vzájomne 
kombinovať a vyznačujú sa mnohými  špecifickými 
prednosťami.

•  dutinkový polypropylén (kartónplast)

•  vlnitá lepenka (2-, 3-, 5-, príp. 7-vrstvová 
lepenka)

•  expandované materiály – polystyrén, poly-
propylén

•  fólie z PVC

•  zasieťované a nezasieťované peny

•  tkané a netkané textílie (PES, PAD, PVC, 
Tyvek, Spundbond a pod.)

•  vákuovo tvarované materiály (ABS, PE, PP)

•  PE fólie (bublinkové, s lamináciou a pod.)

•  drevo a preglejky

•  penový polyuretán (molitan)

Vhodnou kombináciou týchto materiálov vytvárame 
obaly, ktoré presne zohľadňujú potreby zákazníkov 
a prinášajú im množstvo výhod.
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Plastové boxy vyrábame v širokej škále prevedenia podľa konkrétnych potrieb 
zákazníka. V kombinácii s ostatnými materiálmi zaisťujú stopercent-
nú ochranu baleného tovaru. Plastové boxy navyše umožňujú 
jednoduchú manipuláciu a skladovanie (stohovanie). 
Veľkou výhodou týchto obalov (oproti KLT boxom) je 
možnosť akokoľvek prispôsobiť ich rozmery.

Používané materiály:
• dutinkový polypropylén 

Typy:
• uzatvorené zo všetkých strán
• otvorené z hornej časti, z jednej alebo dvoch bočných strán
• s vekom
• s horným prekrytím z fólie alebo textílie

Možnosti:
•  vnútorné fixácie: rastrami, všitými vložkami, EPE, EPS  

a ďalšími materiálmi určenými pre fixáciu produktov v boxe
•  madlá, úchopy
•  stohovateľné rámy, hrany
•  puzdro na dokumenty
•  označenie potlačou alebo samolepkami

PP
Materiál

7. Možnosti komplexného balenia

7.1. Stohovateľné boxy 

Medzioperačný prepravný box  
získal ocenenie „Obal roku 2005“.
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Veľkoobjemové skladacie boxy obvykle nahrádzajúce oceľové kontajnery 
a mrežované boxy (gitterboxy). Skladajú sa z 3 častí: z veka, palety a sklada-
cieho ochranného plášťa. Pri svojej nízkej hmotnosti majú megaboxy vysokú 
nosnosť a pevnosť. Ďalšími výhodami tohto vratného obalového systému sú 
dlhá životnosť, jednoduché skladanie, jednoduchá manipulácia a výrazná 
redukcia objemu pri skladovaní a transporte prázdnych prepraviek.

Používané materiály:
•  polyetylén (paleta a veko)
• polypropylén (plášť)

Typy:
•  s oceľovou paletou pre maximálne 

zaťaženie
•  s dvojitým ochranným plášťom pre 

maximálnu odolnosť

Možnosti:
•  vnútorné fixácie: rastrami, všitými 

vložkami, EPE, EPS a ďalšími mate- 
riálmi určenými pre fixáciu produk-
tov v boxe

•  uzamykateľné veko
•  otvárateľné čelá alebo boky
•  možnosť označenia potlačou alebo 

samolepkami
•  integrované puzdro na dokumenty

7.2. Megaboxy 
PP

7. Možnosti komplexného balenia

Materiál

Veľkoobjemový skladací box s označením  
F-GIBOX získal ocenenie „Obal roku 2006“.
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EPS , EPP

7. Možnosti komplexného balenia

Expandované materiály sú tvarované vstreknutím do foriem, 
vyrobených podľa potrieb zákazníkov. Ide o ľahké materiály 
s výbornými ochrannými vlastnosťami, umývateľné a plne re-
cyklovateľné. Používajú sa ako vložky do vonkajších plastových 
alebo kartónových obalov, alebo ako samonosné rámy a boxy. 
Výborne fixujú a chránia výrobok a zároveň vyplňujú prázdny 
priestor. Tento typ obalov je určený pre väčšie série výrobkov.

Používané materiály:
• expandovaný polystyrén
• expandovaný polypropylén

Výplne a fixácie

Typy:                                                      
•  tvarovky rôznych tvarov a veľkostí

Možnosti:
•  označenie samolepkami alebo 

razbou
•  ESD prevedenie

Stohovateľné boxy

Typy:                                                      
• box (tiež s vekom)
•  samonosný rám s fixá-

ciou
• box s integrovanou fixáciou

Možnosti:
•  ESD prevedenie
•  umývateľné
•  označenie samolepkami alebo 

razbou
•  púzdro na dokumenty

7.3. Obaly z expandovaných materiálov  Materiál
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7. Možnosti komplexného balenia

Materiál

Slúžia predovšetkým na fixáciu súčiastok v automobilovom 
a elektrotechnickom priemysle. Majú podobu fixačných vložiek, 
výplní alebo rastrov, ktoré prispievajú k zmäkčeniu dna alebo 
stien boxu. Penový PE je možné zvárať horúcim 
vzduchom, čo umožňuje aj výrobu zložitých 
designov. Tento typ balenia je vhodný  
pre menšie a stredné série.

Používané materiály:
• penový polyetylén (PE)
• vlnitá lepenka

Typy: 
• jednoduché tvarové výseky
• zložité tvarové výseky pre fixáciu dielov
• rozkladacie fixácie, tzv. „vystreľováky“
• tvarovky kombinované z oboch materiálov                                    

Možnosti:
• potlač (manipulačné znaky, recyklačné znaky a pod.)
• ESD prevedenie

7.4. Tvarovky a fixácie  
PE, PAP, PUR
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7. Možnosti komplexného balenia

Materiál

Wood

Granby box je vysoko odolný prepravný a skladovací obal, ktorý pozostáva 
z podkladovej palety, plášťa a veka z preglejky. Box je možné vybaviť výpl-
ňami alebo fixáciami z rôznych materiálov (penový polyetylén, drevo, plast, 
kartón atď.) v závislosti na prepravovanom/skladovanom produkte.

Najčastejšie používané materiály:
• drevo/preglejka

Typy:                                                      
• veľká variabilita rozmerov
• s horným alebo bočným plnením
• s vnútornou výplňou podľa potrieb zákazníka
• dvoj- alebo štvorcestná paleta

Možnosti:
•  debny je možné  zabezpečiť potlačou
•  otvory pre ľahšiu manipuláciu
•  zárezy pre viazacie pásky

7.5. Granby box
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7. Možnosti komplexného balenia

Materiál

Kartonáž v súčastnosti predstavuje  najpoužívanejší typ obalu. Uľahčuje logis-
tiku a chráni produkt počas manipulácie a uskladnenia. Výhodou kartonáže je 
veľmi široké spektrum veľkostí a typov obalov, nízka hmotnosť a dobrá sklado-
vateľnosť prázdnych obalov a možnosť kombinácie s ďalšími materiálmi. 

Najčastejšie používané materiály:
• troj/päť/sedemvrstvová lepenka s rôznou kombináciou vĺn

Typy:
• klopové krabice
• krabice s oddeleným vekom
• ohradovky
• tvarové výseky
• preložky, mriežky, fixácie
• paletové boxy, oktabíny

Možnosti:
•  označenie krabice pomocou samolepky, potlače alebo púzdra na dokumenty
•  možnosť farebného prevedenia
•  možnosť výseku (úchyty, priehľady a pod.)
•  laminácia PP (polypropylén)
•  antikorózny náter

PAP
7.6. Kartonáž
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7. Možnosti komplexného balenia

Materiál

Laminované vrecia a sáčky sa najčastejšie používajú ako ochrana proti po-
škriabaniu produktov (monitorov, obrazoviek, PC komponentov atď.). Lami-
nované materiály v sebe spájajú výhody hneď niekoľkých typov obalov.

Používané materiály:
• HDPE/LDPE fólie
• bublinkové fólie
• penový polyetylén
• papier

Možnosti:
• výroba rôznych rozmerov
• ESD prevedenie
•  potlač (jednostranná, dvojstranná, 

jednofarebná, viacfarebná, podľa špecifikácie zákazníka)
• otvory na odvetrávanie, perforácie 

HDPE/LDPE, PE, PAP
7.7. Laminované vrecia a sáčky

Palety významným spôsobom uľahčujú kompletizáciu a manipuláciu s vý-
robkami. Popri drevených paletách štandardných aj neštandardných rozme-
rov ponúkame tiež plastové palety, ktoré majú mnoho výhod ako je vyššia 
trvanlivosť, nižšia hmotnosť, stohovateľnosť, umývateľnosť atď.

Používané materiály:
• drevo
• HDPE
• papier

Typy:
• štandardné europalety
• atypické rozmery
• paleta s vekom

Možnosti:
• povrchové ošetrenie pre zámorskú prepravu

WOOD, HDPE, PAP

7. Možnosti komplexného balenia

7.8. Palety Materiál
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Ide o prepravné a automatizačné prepravky, podložky a preklady. Tieto vý-
plne sa vyznačujú vysokou pevnosťou a veľkou presnosťou, a to aj u tvarovo 
zložitejších výrobkov. Prepravky a preklady sa vyrábajú s hladkým alebo 
tvarovaným dnom a sú navrhované tak, 
aby boli ľahko stohovateľné. Vákuovo 
tvarované obaly a výplne sú vhodné 
pre väčšie série výrobkov.

Ochranné fólie sú prilepené priamo na chránenú časť produktu a zabraňujú 
tak jeho poškriabaniu, zašpineniu alebo preneseniu elektrického náboja. 
Najčastejšou aplikáciou je ochrana viditeľných častí produktu (skla, plastov, 
kovu, porcelánu, vzácnych drevín a pod.).

Používané materiály:
• LDPE fólie

Typy: 
• tvarové výseky
• v roliach

Možnosti:
• rôzne druhy zafarbenia
• UV ochrana
• potlač

Používané materiály:
• polystyrén
• polypropylén
• ABS 

Typy:
• samostatné tvarované preklady
• samonosné boxy s integrovanou fixáciou

Možnosti:
• ESD prevedenie
• umývateľné
• označenie samolepkou alebo razbou

7.9. Vákuovo tvarované obaly a výplne 

7.10. Ochranné samolepiace LDPE fólie 

PSH, PP, ABS

LDPE

7. Možnosti komplexného balenia

7. Možnosti komplexného balenia

Materiál

Materiál
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Rastre slúžia na fixáciu a oddelenie jednotlivých kusov výrobkov. Vo väčšine 
prípadov sú konštruované ako skladateľné, čím šetria priestor a náklady  
na ich prepravu a skladovanie. Môžu byť konštruované aj  
na princípe  plastového boxu s dnom.

Používané materiály:
• dutinkový polypropylén
• vlnitá lepenka
• polyetylén

Typy:
• raster samostatný
• raster s dnom, s rámom
• raster integrovaný s boxom

Možnosti: 
• penová alebo textilná vrstva pre zamedzenie oderu prepravovaných dielov
• špeciálne fixačné body pre zamedzenie pohybu jednotlivých kusov
• označenie samolepkou alebo potlačou, príp. puzdrom na dokumenty

PP, PAP, PE

7. Možnosti komplexného balenia

7.11. Rastre  Materiál
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Preklady sa používajú ako ochranná vrstva medzi rastre, najčastejšie do boxov 
a do kovových a drevených konštrukcií. Preklady je možné vyrobiť s výsekmi 
alebo 3D fixáciami na upevnenie produktov.

Používané materiály:
• dutinkový polypropylén
• vlnitá lepenka
• penový polyetylén
• bublinková fólia
• laminovaný vysokohustotný polyetylén (HDPE)
• penový polyuretán (molitan)

Typy: 
• samostatné preklady
• preklady s výsekmi, otvormi a pod.
• preklady vkladané do boxu
• preklady prešité alebo polepené textíliou
• preklady so zatavenými hranami
• preklady s EPE fixáciou

Možnosti: 
•  označenie samolepkou alebo potlačou
•  samolepiaca vrstva 

pre pevné prichyte-
nie k podkladu

7.12. Preklady 
PP, PAP, PE, HDPE, PU

7. Možnosti komplexného balenia

Materiál
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Šité vložky slúžia ako ochrana pre viditeľné diely proti poškriabaniu.

Používané materiály:
• HDPE vlákna
• PVC
• netkané textílie

Typy:              
• samostatné (návlek)
•  aplikácie do boxov aj do KLT,  

vsadené do CP stohovateľných boxov
•  zavesené v kovovej konštrukcii
•  zhotovené s priehľadným zatváracím  

vekom (vizuálna kontrola pre operátorov)

Možnosti:
•  označenie pomocou nášivky, samolepky  

alebo puzdrom na dokumenty

7.13. Šité vložky   
HDPE, PVC, PES, PAD

7. Možnosti komplexného balenia

Materiál
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Kovové konštrukcie sú designované podľa požiadaviek zákazníka a jeho 
nárokov na nosnosť, manipulačné vlastnosti a druh baleného výrobku. Slúži 
ako nosný prvok pre uloženie súčiastok počas výrobného alebo logistického 
procesu.

Používané materiály:
• oceľ s povrchovou úpravou

Typy:
• rámy
• výstuhy
• konštrukcie
• vozíky

Možnosti:
•  v kombinácii s ďalšími typmi obalov – šité vložky,  

rastre, stohovateľné boxy atď.
•  označenie pomocou nášivky, samolepky alebo  

púzdra na dokumenty
•  zložiteľné (pre jednoduchšiu manipuláciu a uskladnenie prázdnych)

FE

7. Možnosti komplexného balenia

7.14. Kovové konštrukcie Materiál
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Air Bag je nový inovatívny spôsob balenia výrobku, ktorý je založený na princípe 
maximálnej ochrany prepravovaného produktu. Obal tvoria samostatné vzdu-
chové komory,ktoré sú usporiadané podľa chráneného produktu. Obal sa dodá-
va nenaplnený vzduchom a nafukuje sa jedným ventilom pre všetky komory.

Najčastejšie používané materiály:
• LDPE fólie 

Typy:
•  obal je vyrábaný podľa chráneného  

predmetu
•  veľká variabilita rozmerov
•  výplň prázdneho priestoru
•  vrecká alebo vaky

Možnosti:
•  UV stabilizácia
•  RSD prevedenie
•  potlač podľa želania zákazníka
•  prefarbenie fólie

LDPE
Materiál

7. Možnosti komplexního balení

7.15. Air Bag 
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8. Ďalšie divízie

Divízia obalových materiálov vyrába a dodáva široké spek- 
trum obalov z rôznych materiálov a na rôzne použitie. Stabilne 
máme skladom viac ako tisíc položiek.

Cieľom divízie baliacich strojov je riešenie konkrétnych 
požiadaviek zákazníkov, k čomu slúži ponuka komplexného 
sortimentu ovíjacích, páskovacích, zalepovacích, fóliovacích 
a zváracích strojov aj celých baliacich liniek.

 

Divízia antikoróznych materiálov poskytuje v licencii nadná-
rodnej spoločnosti Cortec inovatívne riešenie ochrany proti 
korózii pre strojárenský, energetický a petrochemický prie-
mysel, ďalej kovospracovateľský, automobilový a elektrotech-
nický priemysel, telekomunikácie, stavebníctvo a rôzne ďalšie 
odvetvia.

  

Spoločnosť TART ponúka komplexné riešenie logistického 
procesu, a to predovšetkým spoločnostiam a firmám, zaobera- 
júcim sa zahraničným obchodom, ktorých produkty vyžadujú 
neštandardné balenie a ochranu.

 

Kompostovateľné obaly Envira pomáhajú chrániť prírodu 
a životné prostredie. Sú vyrobené z prírodných materiálov 
(kukurica, sója) a po vypršaní životnosti obalov je možné ich 
plne kompostovať.

  

Termoreflexné stavebné fólie SUNFLEX® sú vynikajúcim dopln-
kom bežných tepelnoizolačných systémov budov. Výrazným 
spôsobom prispievajú ku znižovaniu tepelných strát v zimnom 
období a naopak prispievajú ku komfortu v letných mesiacoch.
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pobočky skupiny TART

zákazníci skupiny TART

TART v zahraničí:

Nové Mesto 
nad Váhom Košice

Žilina

Bratislava
Nitra

centrála

výrobný závod 

distribučné centrum 

obchodné zastúpenie 
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Kontakty

TART, s.r.o. 

Tehelná 7

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Slovenská republika

tel.: +421 327 719 210

fax: +421 327 719 208

e-mail: kancelaria@tart.eu

IČO: 36 320 412

www.tart.eu      
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