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ZÁKAZKOVÉ EXPORTNÉ  
A ZÁMORSKÉ BALENIE

Dlhoročné skúsenosti v oblasti baliacich 

materiálov a obalových riešení nám umož-

ňujú ponúknuť zákazníkovi komplexnú 

službu i v tak náročnej oblasti, akou je 

exportné a zámorské balenie.

Vďaka flexibilnému projektovému riadeniu 

a individuálnemu prístupu k požiadavkám 

zákazníka sme schopní komplexne riešiť 

problematiku balenia a následnú prepravu 

i v tých najnáročnejších podmienkach. 

Nami navrhnuté a vyrobené obaly chránia 

produkt proti nepriaznivým vplyvom 

ako sú nárazy, neopatrná manipulácia, 

klimatické podmienky, korózia, prach a 

pod., a to nielen počas prepravy, ale aj pri 

dlhodobejšom skladovaní
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Proces tvorby exportného balenia

Vzhľadom k vysokej variabilite zákaziek je nevyhnutné pristupovať ku každej zákazke in-
dividuálne. Sú zohľadnené všetky špecifiká baleného predmetu, spôsob prepravy i ďalšie 
konkrétne požiadavky zákazníka.
Samotný proces exportného balenia, ktorý zaisťuje vyškolený tím špecialistov, sa skladá  
z niekoľkých na seba nadväzujúcich krokov:

1.  Počiatočná analýza, kedy sú zaznamenané a ana-
lyzované všetky požiadavky zákazníka, zistené 
podstatné parametre prepravovaného produktu 
a zohľadnené prípadné riziká. 
Do analýzy je tiež potrebné zahrnúť informácie 
o prepravnom reťazci, dĺžke a spôsobe skladova-
nia v cieľovej destinácii, prípadne viacnásobnom 
použití obalu a pod.

2.  Na základe údajov z počiatočnej analýzy je  
v spolupráci s expertmi vypracovaný projekt,  
ktorý zahrňuje presný návrh obalu a popis  
procesu balenia a prepravy.

3.  Podľa projektu sú vyrobené jednotlivé súčasti 
obalu.

4.  Presne podľa vypracovaného postupu je produkt 
profesionálne zabalený tak, aby bol chránený 
proti poveternostným vplyvom a mechanickému 
poškodeniu počas prepravy. 

5.  Zabalený produkt je naložený a transportovaný  
na miesto určenia. Tento krok je realizovaný v spo-
lupráci s poverenými obchodnými partnermi.

6.  Samozrejmosťou sú poskytované záruky  
a garancie.

Celý proces prebieha v súlade s normami  
a predpismi platnými pre balenie a prepravu  
(ČSN, HPE, IATA, ISPM 15 atď.).
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Používané materiály 

Pri exportnom balení sa kombinuje rada materiálov, pričom každý pomáha chrániť prepravovaný 
produkt pred určitými negatívnymi vplyvmi. Vhodnou kombináciou týchto materiálov je potom 
zaistená maximálna ochrana výrobkov počas prepravy.

•  Drevená plne opláštená debna vyrobená z dre-
vených hobľovaných dosiek, preglejky alebo 
drevoštiepkových SOB dosiek. Tento druh debien 
sa používa pre balenie bežného strojného 
zariadenia, strojných súčastí, zariadení citlivých 
na mechanické poškodenie, ohrozené krádežou 
alebo stratou. Hmotnosť prepravovaného tovaru 
v debne môže byť až niekoľko desiatok ton. 

•  Debny štrbinové sú jednoduchšie a lacnejšie 
varianty plné opláštených debien. Používajú sa 
pre menej náročné prepravy alebo pre prepravu 
výrobkov, ktorým stačí menšia ochrana.

•  Drevené prepravné prípravky (podklady, sedlové 
kolísky, „sane“, kozy a pod.) sú používané pre pre-
pravu objemných zásielok, ktoré nie sú balené 
do debien. Slúžia hlavne k zabezpečeniu pre-
pravnej polohy a fixácii výrobku ku kontajneru, 
palete, lodi a pod. a pre vytvorenie manipulačnej 
jednotky a zásielky.

•  Drevené palety sú jedným z najlacnejších obalov, 
ktorý umožňuje vytvoriť z výrobku manipulačnú 
jednotku. Sú nenahraditeľné pre prepravu roz-
merných výrobkov, pre ktoré sú debny nevhod-
né (z hľadiska nárastu prepravných rozmerov). 
Výborná aplikácia paliet je i v spojení s teplom 
zmraštiteľnými fóliami napr. MilCorr®.

•  Kovové rámy slúžia k upevneniu či ukotveniu 
veľmi ťažkých predmetov, ak je drevený rám 
nedostačujúci.
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•  VpCI® fólie predstavujú univerzálne a z hľadis-
ka aplikácie nenáročnú dlhodobú antikoróznu 
ochranu balených predmetov. Používajú sa 
zároveň ako ochrana pred prenikaním vlhkosti 
a prachu do debien a k baleným predmetom.
VpCI® fólie môžu mať podobu klasických (PE) 
teplom zmraštiteľných alebo bublinkových 
fólií. Tieto fólie navyše chránia produkt proti 
poškriabaniu. Špeciálne fólie (napr. MilCorr®) 
sú vhodné pre prepravu a dlhodobé skladova-
nie a môžu nahradiť i transportné debny.

•  Bariérové fólie sa v kombinácii s vysúšadlami 
používajú ako nepriedušný obal zabraňujúci 
negatívnemu pôsobeniu vonkajších vplyvov 
prostredia na výrobok.

•  Konzervačné prostriedky VpCI® slúžia k dlho-
dobej ochrane povrchu alebo k ochrane 
povrchov pri extrémnych prepravných pod- 
mienkach. V nich obsiahnuté inhibítory koró-
zie chránia povrch i v miestach prípadného 
drobného poškodenia konzervačného náteru. 

•  Vysúšadlá sa používajú všade tam, kde je žia-
duce znížiť vlhkosť vo vnútri obalu. Najefek-
tívnejšie použitie je v kombinácii s bariérový-
mi fóliami, ktoré majú veľmi nízke hodnoty 
paropriepustnosti.

•  Viazacie a páskovacie systémy fixujú výrobky 
v obale alebo i mimo obalu proti vzájomnému 
posunu počas manipulácie a prepravy. Môžu 
byť používané i ako kotviace prvky k preprav-
ným plošinám a dopravným prostriedkom.



Špárová debna  
s vnútornou antiko-
róznou  VpCI® fóliou 
a vysúšadlom

Výrobok zabalený do tep-
lom zmraštiteľnej antiko-
róznej fólie MilCorr® VpCI®.
Pre jednoduchú manipu-
láciu sú integrované dreve-
né podklady.

Ukážka fixácie v námor-
nom kontejneri pomocou  
páskovacieho systému. 

Balenie do teplom zmraštiteľnej 
PE fólie na palete. Lacný, jed-
noduchý a účinný obal vhodný 
pre veľké výrobky prepravované 
konvenčne alebo v námorných 
kontajneroch.

Vieme baliť...
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Preglejková debna 
pre veľký výrobok 
naložená a zafixo-
vaná na FlatRack 
kontajneri.

Bojový vrtuľník Mi 24  
Armády ČR počas balenia 
do fólie MilCorr® VpCI®.

Vagón metra zabalený  
do teplom zmraštiteľnej 
antikoróznej fólie MilCorr® 
VpCI®. Rozmery vagónu  
cca 20 x 3 x 3 m.

Spaľovacia turbína 
 zabalená do nie- 
koľkovrstvového  
obalu pripravená  
na cestný transport.

Vieme baliť...
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Transport 

Kvalitná, spoľahlivá, bezpečná preprava je nevyhnutnou súčasťou ponuky služieb v rámci 
exportného balenia. Aby sme udržali vysoký štandard tejto služby, dlhodobo spolupra-
cujeme s preverenými spoločnosťami, prostredníctvom ktorých sme schopní prepraviť 
akýkoľvek predmet či technologický celok kamkoľvek na zemi. Zaisťujeme spoľahlivú 
automobilovú, železničnú, námornú i leteckú prepravu, a to i nadrozmerných alebo inak 
neštandardných nákladov.

Súčasťou našej ponuky služieb je aj kompletné vybavenie všetkých náležitostí súvisiacich 
s colným odbavením prepravovaného tovaru.
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Referencie

TEDOS

ZVU POTEZ

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

BIS CZECH

VISTEON

CEVA FREIGHT CZECH

DOOSAN ŠKODA POWER

ŠKODA TRANSPORTATION

SIEMENS

EKOL

ARMÁDA ČR

FIRST MONTANA TECHNOLOGY

KLAUKE SLOVAKIA

KUHENE + NAGEL SLOVENSKO

MANZ SLOVAKIA

... a veľa ďalších  

Certifikácia a garancia 

Všetky činnosti spoločnosti podliehajú prísnemu režimu auditov vykonávaných re-
nomovanou spoločnosťou TUV Germany na základe certifikátu managementu akosti 
podľa ČSN EN ISO 9001:2009 a certifikátu environmentálneho managementu podľa 
normy ČSN EN ISO 14001:2005, ktoré spoločnosť TARTEX získala. Nadstavbou týchto 
systémov je potom vlastný proces na základe princípov definovaných v systéme Total 
Quality Management (TQM). 

Súčasťou procesu riadenia akosti T-KVALITA sú potom ďalšie pridružené normy 
a štandardy Európskej únie súvisiace s výrobou obalov a prepravou tovaru, ako sú 
napríklad smernice FOA ISPM 15 – pravidlá pre drevený obalový materiál v medziná-
rodnom obchode, ďalej smernice ROHS, REACH a pod. 

Všetky zákazky exportného balenia realizované spoločnosťou TARTEX sú poistené 
proti všetkým možným rizikám, ktoré môžu počas prepravy nastať.

Cieľom spoločnosti TARTEX je poskytnúť klientom profesionálnu, spoľahlivú, kom-
plexnú a predovšetkým bezpečnú službu, ktorá bude spĺňať aj tie najnáročnejšie 
požiadavky.
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Ďalšie divízie

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

  

Cieľom divízie baliacich strojov je riešenie konkrétnych 
požiadaviek zákazníkov, k čomu slúži ponuka komplexného 
sortimentu zvinovacích, páskovacích, zalepovacích, fóliova-
cích a zváracích strojov a celých baliacich liniek.

 

Divízia antikoróznych materiálov poskytuje v licencii nadná-
rodnej spoločnosti Cortec inovačné riešenie proti korózii  
pre strojárenský, energetický a petrochemický priemysel,  
stavebníctvo, automobilový priemysel a rôzne ďalšie odvetvia.

  

Najzložitejšie obalové riešenia sú realizované v rámci divízie 
komplexného balenia. Naši pracovníci úspešne spracovávajú 
požiadavky spotrebného, skupinového a prepravného balenia 
výrobkov s využitím vratných i nevratných obalov. Prioritnými 
odbormi pre komplexné balenie sú automobilový priemysel, 
strojárenstvo, elektrotechnický priemysel a logistické centrá.

 

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

  

Termoreflexné stavebné fólie SUNFLEX® sú vynikajúcim  
doplnkom bežných tepelnoizolačných systémov budov.  
Výrazným spôsobom prispievajú k zníženiu tepelných strát  
v zimnom období a naopak prispievajú ku komfortu  
v letných mesiacoch.
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Kontakty

TARTEX, s.r.o.

Tehelná 7 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 

tel.: +421 327 719 210 
fax: +421 327 719 208

email: info@tartex.sk 
www.tartex.sk

www.tartex.sk      
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