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Plastové obaly pro 1400 
produktových řad od 250 
dodavatelů by měly nahradit 
alternativní obaly z dřevěné 
buničiny.  
Podobná opatření chystají i 
společnosti Tesco, Marks & 
Spencer, a další, které podepsaly 
prohlášení vyzývající k 
odstranění plastových obalů. 

Supermarket Iceland se chce do pěti let zbavit plastů 



Obaly budou v 
letošním roce tvořit 
polovinu obratu 
dosahovaného v 
tiskovém průmyslu* 
.  
6 

Digitální výroba 
obalů ze  
skládačkových 
lepenek poroste       
o 40% ročně * 

“Zdroj: Global Printing Forecast,”  
Smithers Pira, February 2016 

*Zdroj: InfoTrends 



1. Tisk CMYK 
2. Laminace 
3. Tisk podkladu pro 

transferovou folii 
4. Laminace transferové folie 
5. Řezání a rylování na 

vyřezávacím plotru 
6. Skládání, (lepení) 

Malonákladová výroba obalů – RP 2017 
Makety, náklady do cca 200 ks obalů 



Variace - 1 krabička ,1000 použití, Indigoprint s.r.o. 

Vítěz soutěže Obal roku 2017 
Kategorie Procesy & Technologie 



Malonákladová výroba obalů – RP 2018 
Náklady do cca 3000 ks obalů 

Xerox® Iridesse™ 
Production Press 

Kama ProCut 58 Foil 



Vítěz soutěže Obal roku 2018 
Tiskové Technologie 
 



1. Tisk Formát B3+ 
CMYK + 1  
 
 

2. In-line Parciální lak 
(Disperzní/UV) 

3. off-line/in-line výsek 

Malonákladová výroba obalů 
Náklady do cca 5000 ks obalů 



• Obal má  funkční a estetický 
význam. Obal prodává! 

• Digitální výroba obalů roste o 
40% ročně 

• Xerox nabízí dostupnou 
výrobní technologii  v základní 
i produkční kategorii 

• Poptávka převyšuje nabídku! 
 

Malonákladová výroba obalů 



Obal na lahev vína 0,25 l 
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