
Využijte naší služby a zadejte nám vývoj obalu na míru.

Zaujala Vás nabídka? Kontaktujte nás e-mailem: packaging@branopac-antalis.cz
Nebo telefonicky na číslech: +420 539 092 606, 7, 8

Zaměstnejte mozky našich
packagingových inženýrů 

(Packaging Development Center)
Centrum pro vývoj obalů

PDC

Nabízíme Vám bespoke - konstrukční obaly přesně na míru 
Vašemu výrobku. Jaké informace vstupují do procesu návrhu?

Pozn.: Označení „inteligentní" obal používáme v případě, že ušetří zákazníkovi 80% vynaložených nákladů na balící proces.

ANALÝZA
Náš obalový specialista identifikuje a shrne 
Vaše požadavky na balení.

Na základě vypracované analýzy, zkušeností a 
vědomostí našich specialistů-konstruktérů ve 
vývojovém centru namodelujeme pro Vás obalové 
řešení v 3D CAD formátu a vypracujeme doporučení 
vhodných materiálů a technologií zpracování.

VÝVOJ

Prezentujeme Vám navrhované řešení, 
a Vy zkoušíte vzorky obalů.

CO JE CÍLEM?
• 100% ochrana Vašeho obalovaného výrobku
• snížení nákladů
• jednoduchá manipulace
• ekologické řešení

PROTOTYPING

Přepravní obaly
z kartonplastu

Vnitřní tvarová 
vložka z pěny

Kartonplast proložka

Kartonplast proklady s držáky 
trubkových dílů

Přepravní obal 
zadního tlumiče

Stohovatelné balení částí 
světlometů

Přepravní vložka 

Balení motoru v kartonu 
z vlnité lepenky

Kontejnerová vložka 
z kartonplastu s pěnovými 

hřebeny

Kartonplast + EPE trays

Kombinované balení 
pro transport spoilerů

Separátor pro světlomety 
z vlnité lepenky



Vnímáte správně cenu 
balení Vašeho zboží? 
Víte, že ve skutečnosti jen asi 20% z celkových nákladů 
na balení tvoří cena obalového materiálu?

Řešíte jen tedy pomyslnou špičku ledovce Vašich nákladů 
anebo Vás zajímá, co se opravdu skrývá pod hladinou? 

Podstatné náklady najdete pod povrchem. Většinu tvoří 
náklady na řízení a logistiku, jejíž úkolem je zajistit, aby bylo 
správné zboží se správným označením, v požadované kvalitě 
a v daném množství ve správném čase a na správném místě.

20% ...cena obalu

80%
Náklady na logistiku a manipulaci ve výrobě a v průběhu skladování, 
přebalování, transport k zákazníkovi, personální režie, náklady spojené 
s poškozením zboží a reklamacemi, tříděním, likvidací a recyklací obalů...

Celkové 
náklady 

na 
balení

Obalová řešení ovlivňují 
celkové náklady na balení.

Naše společnost je certifikována ČSN EN ISO 9001:2009.
BRANOPAC CZ patřící skupině Antalis
je výrobce a dodavatel průmyslových obalů na míru.

Podstatné náklady najdete pod povrchem...

Pomůžeme Vám najít úspory.

Optimalizací obalového 
designu, volbou správného typu 
obalového materiálu a jeho 
správného použití přinášíme 
zákazníkům snížení nákladů. 

Správně zvolený přepravní obal je základním předpokladem pro úspory.

BRANOPAC CZ s.r.o.
Kollárova 1694
CZ-698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: (+420) 539 092 606, 7, 8  
(zákaznické oddělení)
E-mail: prodej@branopac-antalis.cz
www.branopac-antalis.cz
E-mail: obchod@branopac-antalis.sk
www.branopac-antalis.sk


