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Hľadáte vhodný obal 
pre prepravu svojich výrobkov? 
Vieme, ako na to...

Štandardný obal nie je vždy vhodným riešením, ktorému 
môžete dôverovať, aby sa váš výrobok pri preprave alebo 
manipulácii neznehodnotil. A práve od toho je tu nová 
divízia spoločnosti Europapier Slovensko, Packaging 
Solutions, ktorá vyrieši tento problém za vás. „Ponúkame 
komplexné, na mieru šité riešenia v oblasti priemyselných 
obalových materiálov a prepravy. Naším cieľom je splnenie 
špecifických požiadaviek zákazníka, týkajúcich sa redukcie 
celkových nákladov, kompletnej ochrany produktov 

a celkovej optimalizácie procesov na baliacich pracoviskách 
s minimalizáciou dopadu na životné prostredie,“ predstavuje 
novú divíziu Marko Pedan, Business Developer & Product 
Specialist Packaging Solutions.

Portfólio priemyselných obalových riešení spoločnosti 
Europapier Slovensko bolo starostlivo vybrané tímom 
expertov na baliace materiály a prepravu. Obsahuje rôzne 
produktové skupiny s cieľom naplniť aj tie najkomplexnejšie 
požiadavky zákazníkov v rôznych štádiách baliaceho procesu:

- výplň - VÝPLŇOVÉ PAPIEROVÉ A FÓLIOVÉ SYSTÉMY
- ochrana - OCHRANNÉ A ŠPECIÁLNE FÓLIE (antikorózne, 

elektrostatické, hliníkové)
- obal - KARTÓNOVÉ A DREVOTRIESKOVÉ BOXY
- upevnenie a naloženie - TRANSPORTNÉ PREPRAVNÉ 

FIXAČNÉ RIEŠENIA
- preprava - KONTAJNEROVÉ SYSTÉMY NA OCHRANU 

PROTI KLIMATICKÝM VPLYVOM

Všetky produkty spĺňajú požiadavku vysokej kvality 
a sú dodávané od stabilných partnerov. „Spolupracujeme 
s rakúskymi a nemeckými dodávateľmi, s cieľom 
poskytnúť komplexné riešenia z jednej ruky a pod jednou 
strechou, podľa individuálnych požiadaviek každého 
zákazníka. Cenné know-how získavame od našej sesterskej 
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spoločnosti a zároveň jedného z najvýznamnejších 
špecialistov v oblasti priemyselných obalových riešení 
v Rakúsku, od spoločnosti Moderne Verpackung 
Hoffmann GmbH, ktorú kúpila skupina Europapier 
v minulom roku,“ dodáva Marko Pedan.

Spoločnosť Europapier Slovensko má vo svojom 
portfóliu produkty na ochranu tovaru proti korózii, na báze 
technológie VCI v rôznych formách (fólie, vaky, ploché vrecká, 
tašky a papiere) a rozmeroch, ktoré sú charakteristické 
vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami aj pri menších 
hrúbkach.

K dispozícii sú aj strojové vybavenia pre vaše baliace 
pracoviská využívajúce papierové a fóliové výplňové materiály 
na elimináciu otrasov a pohybu produktov pri ich preprave. 
Tieto systémy sú charakteristické najmä:
- malým množstvom materiálu aplikovaného v krátkom 

časovom úseku,
- produkciou na mieste, na mieru a „just in time“,
- optimálnym vyplnením dutých priestorov,
- vysokou rýchlosťou produkcie a nízkymi nákladmi,
- optimálnym riešením pre decentralizované baliace 

pracoviská: otočný systém, flexibilné možnosti stanovísk 
a obsluha s nožným pedálom/ dotykovým displejom.

Rozsah poskytovaných služieb v rámci Packaging 
Solutions od spoločnosti Europapier Slovensko:
- starostlivosť a poradenstvo prostredníctvom skúsených 

poradcov – stačí len zavolať a my radi prídeme a poradíme,
- skúšobné balenie spoločne s vašimi pracovníkmi, tak aby 

vyhovovalo všetkým vašim požiadavkám a zároveň naučíme 
správnemu baleniu vašich zamestnancov,

- bezplatné skúšobné predvádzanie baliacich strojov,
- zlepšenie pohybu a toku materiálu a optimalizácia využitia 

materiálov = úspora práce aj nákladov,
- krátke dodacie lehoty pri štandardných produktoch vďaka 

našej skladovej kapacite a spoľahlivým partnerom.

„Radi vám poradíme, pomôžeme a ukážeme, ako na to. Váš 
produkt vás stál peniaze a čas, aby ste ho vyrobili, obstarali 
a my sa postaráme, aby sa dostal tam, kam potrebujete 
v rovnakom perfektnom stave,“ uzatvára Marko Pedan.
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Europapier Slovensko

Odborný seminár so spoločnosťou 
Europapier Slovensko

Europapier Slovensko v spolupráci s hubergroup 
Deutschland, LECTA GROUP a Koenig & Bauer zorganizoval 
pre svojich obchodných partnerov zameraných na papier, 
tlačové farby a polygrafickú výrobu odborný seminár. 
Na podujatí, ktoré sa konalo 9. apríla v hoteli Nivy 
v Bratislave, sa zúčastnilo viac ako päťdesiat zástupcov 
tlačiarní, odborných škôl a vydavateľstiev z celého Slovenska. 

Program odštartoval úvodný príspevok Roberta Kuczera 
(hubergroup), ktorý sa v prvej časti zameral na možnosti 
technológie UV tlače. Postupne vysvetlil zloženie UV 
tlačových farieb a princíp ich vytvrdzovania. Následne 
prezentoval dostupné UV systémy: UV, LE-UV (Low Energy), 
LED-UV. 

Alessandro Nardelli (LECTA GROUP) prezentoval portfólio 
grafických papierov. Informoval, že narastá záujem o  papiere 
s matnou povrchovou úpravou pre ich optické i haptické 
vlastnosti. Hlavne nemecké a západoeurópske vydavateľské 
domy presadzujú matné a volumenózne papiere. Matný 
povrch oproti lesklému povrchu dosahuje nižší kontrast a 
má tendenciu viac penetrovať tlačovú farbu, preto je dôležité 
pri príprave obrázkov obmedziť množstvo celkového pokrytia 
farieb. Navyše povrch volumenóznych papierov je o niečo 
drsnejší. 

Massimo Bertolla (LECTA GROUP), prezentoval sortiment 

samolepiacich materiálov (papier, fólia, plast) pre rôzne 
odvetvia a použitie. Ako uviedol tento sortiment je na trhu 
veľmi žiadaný. Od roku 2017 vzrástol jeho predaj o 4,2 
%. Predpokladá sa, že tento rok sa spotrebuje takmer 
26 miliónov metrov štvorcových. 

Posledným prednášajúcim v rámci programu bol Tibor 
Nagy (Koenig & Bauer). Vo svojom zaujímavom príspevku sa 
venoval „Inovatívnym riešeniam v ofsetovej tlači“. 

LED UV technológia tlače a VariDryUV vytvrdzovací systém 
Koenig & Bauer získava obľubu a začína sa presadzovať 
na polygrafickom trhu. Dôvodom je relatívne vysoká 
energetická účinnosť, ktorá obmedzuje výrobné náklady 
a navyše technológia je šetrnejšia voči životnému prostrediu. 
Výhodou je okamžité vytvrdenie tlačovej farby a možnosť 
následného knihárskeho spracovania a promptná expedícia. 
LED UV technológia umožňuje potláčať vo vysokej kvalite 
aj papiere, ktoré majú tendenciu viac penetrovať.
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