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kterou na německý trh přicházíme. Prezentujeme se společnos-
tem, které stavějí vysokoregálové sklady, nebo stavějí napří-
klad paletizace jako my a naším cílem je dodávat pro ně tyto 
dopravníkové komponenty. Nemusíme dodávat v rámci doprav-
níků palet celý systém, ale jenom komponenty, které si potom 
zákazník instaluje sám. 
Na celý rozhovor se můžete podívat na webu http://www.
PackagingForum.cz.

Colognia press, Jan Martínek
Zde na veletrhu jsme chtěli prezentovat, že nejsme pouze prin-
ting house zaměřený na tisk samolepicích etiket, ale že poměrně 
nosnou částí našeho portfolia jsou také fl exibilní obaly, počínaje 
laminátovými tubami, přes shrink sleevy, až po řešení pro potra-
vinářský a kosmetický průmysl. Musím říci, že se docela potvr-
zuje v tuto chvíli zvýšený zájem potenciálních zákazníků právě 
o segmenty fl exibilních obalů a shrink sleevů. Etikety, přestože 
to pořád je ještě nosná část našeho portfolia, tak tady cítím, že 
jsou zde hodně upozaděny, že trend jde směrem ke komplexním 
zákaznickým službám.
Takže vy potisknete a zároveň zabalíte?
Je to jedna z věcí, kterou se zabýváme a počet zákazníků, kteří 
po nás vyžadují nějakou komplexnější službu, roste. Jestli jsme 
se loni bavili o jednotkách klientů, kteří měli tyto požadav-
ky, letos jich jsou desítky, progrese tam je, cítíme ji a osobně 
v tom vidím budoucnost, že to opravdu bude o službě, nikoliv 
o subdodávce. 

THIMM Packaging, Ingrid Völkening
Především se zaměřujeme na zákazníky z oblasti FMCG
a e-commerce a tento trh si žádá náročné konstrukce z více dílů, 
z různých typů vlnitých lepenek, s odtrhovacími páskami, per-
foracemi i výztužemi. Th imm Packaging se na tyto typy obalů 
specializuje a novinkou je, že ve Všetatech vzniká Folder Gluer 
Center, neboli kompetenční centrum lepiček, strojů na skládání 
a lepení obalů z vlnité lepenky. Sofi stikované řešení zahrnuje 
optimalizovaný obal se správnou kombinací různých typů vlni-
tých lepenek, snadné otevírání obalu pomocí perforace, precizně 
vyseknuté otvory či u SRP co nejvíce otevřená čelní strana obalu. 
Na veletrhu byly k vidění různé varianty zákaznických 
řešení, které můžete zhlédnout na webu http://www.Pac-
kagingForum.cz.

SPUR, Ivana Oharková
Vyrábíme obalové materiály SPURO foam, pásy, sáčky, přířezy, 
desky a lamináty vyrobené z pěnového polyetylenu. Jsou vyu-
žívány jako obalový materiál v různých odvětvích spotřebního 
průmyslu, ale také vyrábíme například plastové profi ly nebo 
trubky, chráničky pro optokabely, mikrotrubičky, nově svaz-
ky z mikrotrubiček, které jsou velmi fl exibilní. Zajímavé jsou 
ochranné podložky pod židle, které se vyvážejí do celého světa 
pro známou společnost IKEA. Dalším sortimentem jsou izolační 
materiály Tubex. Nyní nabízíme refl exní materiály RETROX, 
výroba retrorefl exních materiálů je speciální výrobou založenou 
na vlastním výzkumu a vývoji. Refl exní materiály jsou určené 
pro výraznou viditelnost veškerých objektů a zvýšení jejich 
bezpečnosti.

Zástupce společnosti Tart
Během tří dnů navštívila naši expozici celá řada návštěvníků 
a obchodních partnerů nejen z Německa, ale z celé Evropy. My 
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jsme sem přijeli představit fi rmu Tart jako dodavatele komplex-
ních služeb v obalovém průmyslu. Jsme partnerem našim zá-
kazníkům v širokém portfoliu služeb, nejen výrobou obalových 
materiálů, ale i celkovým servisem, případně vývojem obalů.

D.M.F., David Matoušek
Jako výrobci a dodavatelé fl exotiskových forem jsme přijeli na Fa-
chPack s širokým sortimentem štočků vyrobených nejmodernější-
mi technologiemi. Formy jsou určeny pro všechny druhy fl exotis-
kových strojů. Technologie fl exotisku předurčuje zaměření naší 
společnosti na oblast obalového průmyslu, kde jsme již tradičním 
dodavatelem. Zde na stánku se zastavují naši stálí zákazníci, 
kterým již dodáváme. Ale úplně na rovinu, neřekl bych, že veletrh 
splnil mé očekávání. Je to pro nás takové slabší. Včera dopoledne 
to bylo dobré, ale po dvanácté se veletrh vylidnil a bylo hrozně 
málo lidí. Teď je otázkou, jestli my jsme pro tento typ návštěvníků 
zajímaví, jestli je to veletrh pro nás, pro námi nabízenou technolo-
gi. Možná jsem špatně zvolil typ veletrhu.

Neotec, Petr Kopecký
Představujeme zde řešení pro digitální výřez. Společnost Zünd, 
specialista na digitální řezací systémy, předvedl nový cutter 
Zünd D3, který je se svými dvěma mosty schopný významně 
zvýšit produktivitu prototypové a/i malosériové výroby.
Rovněž je u nás vystaven i spolupracující robot pro plně au-
tomatický odběr a odkládání vyřezaného materiálu z cutteru 
S3 M-800, a další řešení pro zvýšení produktivity.
Jakou přednost mají vaše stroje před konkurencí? Univer-
zálnost, spolehlivost, preciznost, výkonnost. 
Univerzálnost spočívá v čem? 
V podstatě vy si můžete nakonfi gurovat každé zařízení přesně 
podle potřeb zákazníka. Stroj může svým způsobem růst se 
zákazníkem. Takže může začít od jednodušší konfi gurace a do-
kupovat, rozšiřovat a upgradovat. 
Například? 
Například zákazník koupí statický stůl bez posunu materiálu, 
pak zjistí, že potřebuje dělat rolové materiály, může jednoduše 
dokoupit systém na posuv materiálu. Může dokoupit vstupní 
moduly na vstup materiálů, včetně automatizace. To samé je 
na druhé straně, na výstupu. 
Mohou se tu dávat i různé hlavy? 
Zünd nepoužívá hlavy, ale tzv. moduly. Modul je v podstatě 
jedna zetová osa. To znamená, když zákazník potřebuje jenom 
řezat, tak mu stačí koupit jenom jeden modul. Když potřebuje 
třeba řezat a rylovat v jednom jobu, musí mít dvě zetové osy, 
musí si koupit dva moduly. A potřebuje-li zároveň frézovat, tak 
si dokoupí frézovací modul. Tím je myšleno to rozšiřování a up-
gradování. To znamená, že ze vzorkovacího stolu může udělat 
produkční stroj, což je pro Zünd konkurenční výhoda.

INKA Paletten, Jana Donocik
Jsme největším výrobcem jednorázových palet ze zpracovaného 
dřeva, které se dostávají do celého světa prostřednictvím naší 
distribuční sítě. Zde na veletrhu je o naše palety velký zájem, 
největší je o rozměry palet 800 × 1200 mm a 600 × 800 mm – 
jedná se o poloviční paletu, kterou zákazníci využívají na zasí-
lání menších zásilek. Tím si šetří náklady na transport silniční, 
leteckou či lodní dopravou. Zákazníci rovněž oceňují naše certi-
fi káty, které jim zaručí, že naše palety jsou absolutně bez škůdců 
a jsou ekologické. Palety se vyrábějí pod vysokým tlakem a při 
vysoké teplotě, proto v nich nemohou žádní škůdci přežít.
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