
antalis PACKAGING

Vše pro potřeby balení

antalis PACKAGING

OBALOVÉ MATERIÁLYBALICÍ SYSTÉMYOBALOVÁ ŘEŠENÍ
SERVIS BALENÍ



BRANOPAC CZ ze skupiny Antalis International — výrobce průmyslových obalů na míru a dodavatel 
komplexních obalových řešení pro Českou a Slovenskou republiku.
Specializujeme se na komplexní ochranu zboží při skladování a přepravě. Poskytujeme exportní balení 
strojů a zařízení, navrhujeme zákaznické obaly na míru v našem Packaging Development Center. Vyrábíme 
ploché sáčky a přířezy z antikorozních papírů a fólií s VCI inhibitory, velkoplošné 3D vaky z hliníkových 
bariérových fólií. Dodáváme výplně a fi xace z mačkaného papíru a vzduchových polštářků, páskovací 
a balící stroje, balící linky. Jsme výhradním distributorem balících stolů a řezacích systémů Hüdig 
+ Rocholz. Nabízíme optimalizaci balících procesů, poradenství v oblasti antikoroze a strečových fólií, 
máme k dispozici zkušební laboratoř pro testování materiálů. Nabízíme obalová řešení pro segment 
automotive, elektro a e-commerce.

BRANOPAC CZ je součástí divize Antalis Packaging, která zajišťuje široký sortiment zboží od 
standardních obalových materiálů až po komplexní obalová řešení a servis, včetně balicích strojů
a zařízení MASTERLINE po celé Evropě. Mezinárodní tým AIKA (Antalis International Key 

Account) koordinuje pro klíčové zákazníky obalovou logistiku na nadnárodní bázi. Antalis 
Packaging díky své široké distribuční síti je schopna zajistit krátké dodací lhůty a služby přímo
v regionu zákazníka.

Antalis INTERNATIONAL je nadnárodní společností zabývající se distribucí papíru, obalových řešení
a produktů viscom pro profesionály. Je vlastněna skupinou Sequana. 

Packaging? Just ask Antalis.

www.branopac-antalis.cz

www.branopac-antalis.sk

www.antalis-packaging.cz

www.antalis.com
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  1 PAPÍRY A LEPENKY
pro běžné balení, prokládání, překrývání a antikorozní ochranu

  2 VÝPLŇOVÉ A TLUMICÍ MATERIÁLY
vyplňování prázdných míst v krabici, prokládání, tlumení nárazů a fi xace zboží v balení

  3 KRABICE, PŘEPRAVKY A PALETY
pro skladování a přepravu

  4 LEPICÍ PÁSKY
pro uzavírání a lepení a ochranu obalů, izolace a spojování různých materiálů

  5 OBÁLKY
pro odesílání, balení, ochranu

  6 STREČOVÉ A SMRŠŤOVACÍ FÓLIE
pro ochranu, balení a fi xaci přepravovaného a skladovaného zboží

  7 VÁZACÍ PÁSKY A OCHRANNÉ HRANY
pro zajištění, fi xaci, bezpečné skladování a přepravu zboží na paletě

  8 BALICÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ
stroje a balicí zařízení pro ovíjení strečovou fólií, páskování, zavařování do teplem smrštitelné fólie

  9 SÁČKY A VAKY
pro skladování, ochranu, přepravu a základní balení

10 OCHRANA PROTI KOROZI
pro bezpečné dlouhodobé skladování, transport a konzervaci kovových produktů

11 EXPORTNÍ BALENÍ
antikorozní ochrana a obalový materiál pro zámořská balení

12 KONSTRUKČNÍ BALENÍ NA MÍRU
speciální balení na míru pro transport, skladování a dokonalou ochranu zboží

13 SLUŽBY
converting, exportní balení, consulting, testování, vývoj, školení

 ABECEDNÍ REJSTŘÍK
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• BALICÍ PAPÍRY

• PROKLADOVÉ PAPÍRY

• VODĚODOLNÉ PAPÍRY

• PROTISKLUZNÉ PAPÍRY

• POTRAVINÁŘSKÉ PAPÍRY

• ANTIKOROZNÍ PAPÍRY S VCI

1 PAPÍRY A LEPENKY
pro běžné balení, prokládání, 

překrývání a antikorozní ochranu
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PAPÍRY A LEPENKY
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POPIS MATERIÁLU

• kraftový papír ze sulfátové celulózy s dlouhými vlákny

• jednostranně hlazený, s úzkými vroubky, přírodně hnědý

• neutrální pH / technicky bez chlóru a kyselin

• bez složek podporujících korozi

APLIKACE

• vnější balení

• přířezy

• prokladový papír

VÝHODY

 + vysoká pevnost proti průtlaku a protržení

 + lze snadno potiskovat

 + velmi vhodný pro technická řešení

POPIS MATERIÁLU

• balicí papír vyrobený ze směsi sulfátové celulózy 
s dlouhými vlákny a podílem recyklovaného papíru

• je vhodný pro jednoduché balicí aplikace
s nižšími nároky na mechanické namáhání

APLIKACE

• balicí papír

• výplňový papír

• papír pro proložky a zakrytí palet

VÝHODY

 + měkký a poddajný

 + ekologický

POPIS MATERIÁLU

• tenký bělený papír je klasický balicí papír
s mírně lesklým uzavřeným povrchem

APLIKACE

• jako proložkový nebo výplňový papír v potravinářském, 
textilním, kožedělném, konfekčním průmyslu

• balicí papír

• papír pro paletové proložky

VÝHODY

 + papír s nízkou porézností

 + bezprašný

 RECYKLOVANÝ BALICÍ PAPÍR „ŠEDÁK“ / RECYKLOVANÝ BALIACI PAPIER „ŠEDÁK“

  KRAFTOVÝ BALICÍ PAPÍR / KRAFTOVÝ BALIACI PAPIER

 TENKÝ BĚLENÝ PAPÍR „ALBÍNO“ / BALIACI PAPIER BIELENÝ „ALBÍNO“ 
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PAPÍRY A LEPENKY
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POPIS MATERIÁLU

• natronový krepový papír ze sulfátové celulózy s dlouhými vlákny

• viskózní, odolný proti protržení a přesto hebký

• vysoká odolnost proti protržení

APLIKACE

• vnější ochranné balení

• balení pro role koberců, balíky látek atd.

VÝHODY

 + univerzálně použitelný

 + dobré mechanické vlastnosti

 + 100% recyklovatelný
ALTERNATIVA

Krepový papír recyklovaný7

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Vázací páska62

POPIS MATERIÁLU

• krepový papír ze sběrového papíru

APLIKACE

• krycí nebo prokladový papír

• vnější balení

VÝHODY

 + ekologický díky výrobě ze sběrového papíru

 + robustní, savý, houževnatý

 + nízká roztažnost

POPIS MATERIÁLU

• hnědý kraftový papír bez součástí podporujících korozi

APLIKACE

• vhodný pro ruční a strojní vinutí

VÝHODY

 + vysoká roztažnost až do 100 %

 + hebký

 + odolný proti roztržení

 + 100% recyklovatelný

ALTERNATIVA

Krepový papír7

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Vázací páska62

  KREPOVÝ KRAFTOVÝ PAPÍR / KREPOVÝ KRAFTOVÝ PAPIER

  KREPOVÝ PAPÍR RECYKLOVANÝ / KREPOVÝ RECYKLOVANÝ PAPIER

 KREPOVÝ KRAFTOVÝ PAPÍR V ROLÍCH / KREPOVÝ KRAFTOVÝ PAPIER „BOBINKY“

ALTERNATIVA

Kraftový papír6
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PAPÍRY A LEPENKY
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POPIS MATERIÁLU

• sulfátový papír oboustranně nanesený parafi novým gačem

APLIKACE

• vhodný pro balení kovových předmětů již zabalených 
nebo konzervovaných při skladování nebo přepravě

• gačovaný papír sám neslouží jako ochrana proti korozi

VÝHODY

 + univerzálně použitelný

 + chrání proti vodě

 + dobré mechanické vlastnosti

ALTERNATIVA

Kraftový papír 
s nánosem LDPE

Bariérová fólie

8

90

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Svařovací kleště
Překližkový box
Indikátor vlhkosti

71
37
92

POPIS MATERIÁLU

• hnědý kraftový papír s polyetylenovým nánosem (PE)

• ideální balicí papír, neboť dobře přiléhá k balenému výrobku

APLIKACE

• svařovatelná vodotěsná balení

• balení cívek, tyčí, trubek a jiných naolejovaných 
nebo na vlhkost citlivých dílů

• POLYKRAFT se používá k zakrytí naolejovaných částí jako 
izolační vrstva stejně jako k zakrytí dřeva, kůže a textilií; 
použitelný také jako tenká a lehká zábrana proti vlhkosti

VÝHODY

 + čistý obalový materiál se spolehlivou 
ochranou proti nečistotám a vlhkosti

 + ekologická alternativa k voskovaným a gačovaným papírům

 + lze přímo opatřit etiketou, popisovat a polepovat

 + svařovatelný teplem

ALTERNATIVA

Bariérová fólie90

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Svařovací kleště
Překližkový box
Kartonová krabice

71
37
38

 GAČOVANÝ PAPÍR / GAČOVANÝ PAPIER

  VODĚODOLNÝ KRAFTOVÝ PAPÍR S NÁNOSEM LDPE / 
VODEODOLNÝ KRAFTOVÝ PAPIER S NÁNOSOM LDPE
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PAPÍRY A LEPENKY
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POPIS MATERIÁLU

• kraftový krepový papír (hnědý kraftový papír) 
s polyetylenovým povlakem (PE)

• ochrana proti olejům a tukům

• vysoká kvalita

APLIKACE

• výroba vodotěsných obalů pro exportní zboží 
ohrožené korozí (sáčky, vložky do beden)

• potahování expedičních a přepravních beden

• obalování cívek, tyčí a trubek

• balení těžkých předmětů

VÝHODY

 + pružný - vysoká pevnost proti roztržení

 + vodotěsná balení svařovatelná teplem

 + lze přímo opatřit etiketou, popisovat a polepovat

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Svařovací kleště
Překližkový box
Indikátor vlhkosti

71
37
92

POPIS MATERIÁLU

• kraftový papír s polyetylenovým povlakem 
(PE) a navíc vyztužený tkaninou

• dobrá těsnost proti vodě, tuku a olejům

• vysoké hodnoty pevnosti a zvláště vhodný 
pro balení těžkých nákladů

APLIKACE

• výroba vodotěsných obalů pro exportní zboží

• potahování expedičních a přepravních beden

• obalování cívek, tyčí a trubek

• balení těžkých nákladů

VÝHODY

 + spolehlivá ochrana před nečistotami a vlhkostí

 + svařovatelný teplem

 + lze přímo opatřit etiketou, popisovat a polepovat

 + alternativa k voskovaným a gačovaným papírům

ALTERNATIVA

Bariérová fólie90

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Svařovací kleště
Překližkový box

71
37

 VODĚODOLNÝ KRAFTOVÝ KREPOVÝ PAPÍR S NÁNOSEM LDPE / 
VODEODOLNÝ KRAFTOVÝ KREPOVÝ PAPIER S NÁNOSOM LDPE

  ZESÍLENÝ KRAFTOVÝ BALICÍ PAPÍR / 
ZOSILNENÝ KRAFTOVÝ BALIACI PAPIER

ALTERNATIVA

Kraftový papír 
s nánosem LDPE

Bariérová fólie

8

90
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MATERIÁL

• vlnitá lepenka v různé kvalitě

APLIKACE

• proložka

• zakrytí palet

VÝHODY

 + ekologické, z největší části ze sběrového papíru

 + k dostání v různých tloušťkách

 + dobrý poměr ceny / výkonu

ALTERNATIVA

Kraftový papír
Šedá strojní lepenka

6
10

 PŘÍŘEZY Z VLNITÉ LEPENKY / PRÍREZY Z VLNITEJ LEPENKY

POPIS MATERIÁLU

• papír z kraftové celulózy s vrstvou roztoku na bázi vody

• odpovídá ustanovením zákona pro potraviny a spotřební 
předměty, § 30 a 31, proto je zdravotně nezávadný

• velmi drsný povrch, který spolehlivě zabrání klouzání

• vysoká pevnost proti roztržení

• teplotní odolnost od –20 °C do +70 °C

APLIKACE

• zabraňuje klouzání zabaleného zboží

• používá se hlavně jako proložka na paletách

• možno použít i pro zakrytí

VÝHODY

 + ochrana zboží s nízkými náklady

 + vysoká stabilita paletovaného zboží (do náklonu až 42°)

 + snížení výskytu reklamací a poškození 
zboží při manipulaci a přepravě

 + snížení spotřeby dalších obalových materiálů 
(ochranné hrany, smršťovací fólie, ...)

 + bezprašný, absolutně netoxický

 + 100% recyklovatelný

 + certifi kovaný pro přímý styk s potravinami

ALTERNATIVA

Šedá strojní lepenka10

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Vázací pásky

Kartonové krabice
Ruční strečová fólie

62

38
56

 PROTISKLUZNÝ PAPÍR / PROTIŠMYKOVÝ PAPIER

PAPÍRY A LEPENKY

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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MATERIÁL

• jednostranně hladký karton

• vhodný pro rýhování, vroubkování, vysekávání a ohýbání

• 100% ze sběrového papíru

APLIKACE

• hrubá a jemná kartonáž

• skládací krabice, zadní stěny bloků a kalendářů

• proložky

VÝHODY

 + univerzálně zpracovatelný

 + cenově příznivý

 + možnost nanesení různých laminací

ALTERNATIVA

Knihařská lepenka15

  ŠEDÁ STROJNÍ LEPENKA / ŠEDÁ PRELOŽKOVÁ LEPENKA
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MATERIÁL

• oboustranně nebo jednostranně vrstvený papír 
s vynikající odolností vůči žáru od 200 do 220 °C

POUŽITÍ

• spolehlivě zabrání přichycení pečených výrobků na podložku

• podporuje rovnoměrné zhnědnutí při pečení

• opakovatelně použitelný

VÝHODY

 + papír je možno opatřit potiskem

 + zdravotně nezávadný

 + potravinářský atest

 PEČICÍ PAPÍR / PAPIER NA PEČENIE

MATERIÁL

• celulózový papír určený pro styk s potravinami

POUŽITÍ

• vložky a proložky do přepravních beden

• ochranný papír pro balení masa, masných 
výrobků a produktů obsahujících tuky

VÝHODY

 + chuťově a pachově neutrální

 + odolný proti tuku

 + potravinářský atest

 PERGAMENOVÁ NÁHRADA / PERGAMENOVÁ NÁHRADA

PAPÍRY A LEPENKY

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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 KULIČKOVÝ PAPÍR / GULIČKOVÝ PAPIER

MATERIÁL

• kuličkový ražený papír

• může se skládat až z 9 vrstev různých druhů papíru

POUŽITÍ

• tlumicí materiál s příznivou cenou

• proložka, zakrytí (např. s vrstvou PE na vnější straně)

• podklad pod palety (lehký protiskluzový účinek)

• ochrana citlivých povrchů (vnější vrstva z hedvábného papíru)

• balení křehkých předmětů (ražený kraftový papír)

VÝHODY

 + 100% recyklovatelný

 + univerzální použití

 + dodává se v různých formátech, na roli (perforovaný), 
zpracovaný do sáčků nebo vyseknutý do libovolného tvaru

 + možnost potisku

 + možnost dodání s potravinářským atestem

PŘÍKLADY POUŽITÍ ANTIKOROZNÍCH VCI PAPÍRŮ

PAPÍRY A LEPENKY

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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POKRAČOVÁNÍ NALEZNETE V KATALOGU V KAPITOLE10 - 

OCHRANA PROTI KOROZI NA STR. 79.

PRO VÍCE INFORMACÍ ŽÁDEJTE INFORMAČNÍ LETÁK 

NEBO PRODUKTOVÝ LIST A KONTAKTUJTE NAŠEHO 

TECHNICKÉHO PORADCE NEBO ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ, 

SPOJENÍ NALEZNETE V ZÁPATÍ STÁNKY.

ALTERNATIVA

VCI fólie82

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Krabice z vlněné lepenky
VCI lepicí páska

38
83

 BRANOROST - ANTIKOROZNÍ PAPÍR

MATERIÁL

• antikorozní papír obsahující VCI vypařovací 
inhibitory koroze (VCI- Volatile Corrosion Inhibitor) 
patří do tzv. suché VCI konzervace

• vysoká kvalita a dlouhodobá ochrana

• široká nabídka typů s různou gramáží a povrchovou 
úpravou podle druhu baleného kovu

• papír je standardně potištěn logem výrobce, ale je 
možné ho opatřit i potiskem s fi remním logem

• na dotaz můžeme poskytnout různé typy 
provedení dle použití - sáčky, přířezy, archy

APLIKACE

Těkavé látky  - inhibitory se vypařují ze svého nosiče 
(papíru) a vytváří antikorozní ochrannou atmosféru 
uvnitř obalu kovových výrobků a polotovarů.

• působí jak při kontaktu, tak uvnitř 
uzavřeného prostoru bezkontaktně

• mezioperace, přeprava i dlouhodobé skladování

VÝHODY

 + ochrana těžko přístupných povrchů kovových 
dílů, dutin, otvorů, částí strojů, ložisek

 + mechanická a antikorozní ochrana v jednom

 + jednoduchá aplikace (na rozdíl od tekutých 
antikorozních prostředků) 

 + po vybalení je zboží okamžitě připraveno 
k použití bez nutnosti očištění

 + díky antikorozní ochraně ušetříte náklady v mezioperacích

 + papír je ekologicky zlikvidovatelný a recyklovatelný

BRANOrost R - chrání železo, ocel, cín a čistý 
hliník. Na dotaz: kadmium, zinek, nikl, olovo, 

hořčík, wolfram, molybden, měď a její slitiny

BRANOrost U  - univerzální - ochrana železa, 
oceli, litiny (účinné pouze v přímém kontaktu 

výrobek-papír), zinek, chrom, měď, mosaz, 
bronz, čistého hliníku a cínu. Na dotaz: 

kadmium, olovo, hořčík, wolfram a molybden.

K - krepový, P - s PE vstvou, NX - zesílený, 

PK - krepový odpuzující vodu.

Chloridy patří mezi látky, které významně ovlivňují korozi. Jsou obsaženy také 

v lidském potu a při nesprávné manipulaci jsou důvodem vzniku koroze, zde 

např. ve tvaru otisků prstů. 

PAPÍRY A LEPENKY
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• VZDUCHOVÉ

• AIR PACK

• PAPÍROVÉ 

• TWISTPAC

• MEMBRÁNOVÉ

• E-CUBE

• I-PACK

• PĚNOVÉ VÝPLNĚ

• FOAMING IN PLACE - INSTAPAK

• BUBLINKOVÉ FÓLIE

• VZDUCHOVÉ FIXAČNÍ VAKY

2 VÝPLŇOVÉ A TLUMICÍ 
MATERIÁLY
vyplňování prázdných míst v krabici, prokládání, 

tlumení nárazů a fi xace zboží v balení
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VÝPLŇOVÉ A TLUMICÍ MATERIÁLY

Vzduchové výplně ve formě polštářků z LDPE nebo HDPE fólie pro vyplňování prázdných prostor, nebo jako tlumicí a fi xační materiál. 

POUŽITÍ

• výplně meziprostorů a dutých prostorů

• fi xace lehkého přepravovaného zboží v celkovém balení

• ochrana před nárazy

 VZDUCHOVÉ VÝPLNĚ / VZDUCHOVÉ VÝPLNE

200 × 130 mm DOUBLE CUSHION SUPERTUBE

QUILT – AIR SMALL QUILT – AIR LARGE QUILT – AIR MEDIUM  

VÝHODY VZDUCHOVÝCH POLŠTÁŘKŮ

 + neprašné čisté výplně

 + fólie v rolích jsou velmi úsporné na skladové prostory

 + velký výběr velikostí a provedení polštářků

 + stolní kompaktní zařízení

 + spolehlivá ochrana i po dlouhou dobu

 + estetický vzhled

 + ochrana leštěných hladkých povrchů

 + nízká hmotnost nezvyšuje náklady na přepravu

 + snadná a rychlá manipulace

 + výplň je tvořena 99 % ze vzduchu

 + polštářky se snadno oddělují z role díky perforaci

 + výroba přesně potřebného množství výplňového 
materiálu, které je v daném okamžiku potřeba

 + zařízení jako součást balicích linek

 + 100% recyklovatelné
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ADS distribuční systémy zajišťují automatické zásobování 

vzduchovými výplněmi pro jedno nebo více balicích míst.

Tato jednoduchá a velmi užitečná příslušenství a jejich 

integrace do balicí linky pomáhají dosahovat trvale 

vysoké produktivity práce při balicím procesu.

VÝHODY

 + zlepšení ergonomie pracovního místa 
díky možnosti nastavení výšky

 + zvýšení produktivity – odpadá nutnost 
přenášet plnicí materiál ručně

 + fl exibilita – modulární systém umožňující nástavbu stávajících linek

První krokem jsou doplňková příslušenství strojů 

– výdejní ramena, stojany, nástěnné držáky, podavače, 

nožní pedály, senzorové koše, mobilní vozík.

MOBILE FILL

• fl exibilní a mobilní doplněk mezi jednotlivými balicími stanovišti

Dalším krokem při integraci stroje a materiálu do balicí linky může 

být MINI ADS – univerzální řešení pro jakýkoliv balicí proces.

MINI ADS

• základna: 1200 × 960 mm

• zlepšuje ergonomii pracovního stanoviště

• šetří pracovní prostor

• šetří čas na manipulaci

• mobilní

• nastavitelná výška

• nepřetržitá dodávka přímo k balicímu stolu

• fl exibilní

• senzor výdeje vzduchových polštářků

• vhodný pro spojení s MINI PAK´R, PRO PAK´R

TOP FILL

Rozměry menšího zásobníku v mm: 580 x 780 x 1050. 

Rozměry většího zásobníku v mm: 1180 x 780 x 1050. 

Další rozměry na vyžádání.

• pevná a stabilní konstrukce

• výkyvná police pro snadnou obsluhu stroje MINI PAK‘R

• plnění zásobníku je hlídáno čidlem

• potisk zásobníku fi remním logem

ADS – PLNÁ INTEGRACE V OBLASTI BALENÍ

• použití u vícečetných stanovišť balicí linky

• redukce manuální přepravy

• zlepšení celkové manipulace 
s výplňovým materiálem

 ADS (AUTOMATIC DELIVERY SYSTEM)

bbalicí linkyy

TOP FILL - umístění 

nad balicím stolem

TOP FILL - umístění 

nad dopravníkem balicí linky
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POPIS

• unikátní konstrukce vzduchových komor z LDPE poskytující maximální ochranu 

• řešení na míru pro Vaše produkty

VÝHODY

 + velmi vysoká ochrana

 + snadná a rychlá manipulace - pouze přívod stlačeného vzduchu

 + minimální prostor pro skladování - dodává se ve vyfouknutém stavu 

 + redukce počtu typů balení pro různé produkty

 + snadná manipulace

 + opakovaně použitelný

 + 100% recyklovatelný materiál

 AIR PACK – BALENÍ POMOCÍ VZDUCHOVÝCH KOMŮREK

OBALOVÉ ŘEŠENÍ VÁM ZPRACUJEME JAKO KONSTRUKČNÍ BALENÍ NA MÍRU, VIZ. KAPITOLA NA STR. 97.
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CZ s r o | Tel : +420 518 328 035 | E-mail: prodej@

 FILLPAK

POPIS

• systém pro vyplnění prázdných prostorů skládající 
se z konvertoru FillPak TT a skládaného papíru

• papír se v konvertoru zmačká a dále se zpracuje na plnicí 
materiál, množství se dávkuje nožním pedálem, podle volného 
prostoru u baleného zboží (možný i provoz se 2 nožními pedály)

• papírový pramen snadno oddělitelný díky perforaci

APLIKACE

• přímé plnění prázdných prostorů v krabici

VÝHODY

 + kratší doby cyklu, nižší materiálové 
náklady, nižší skladové náklady

 + může být optimálně umístěn v oblasti balení

 + jednoduchá a ergonomická obsluha

 + jednoduchá přestavba ze síťového na akumulátorový provoz

 + jsou možná integrovaná řešení se zvláštními 
podstavci šetřícími místo

  FILLPAK TT

POPIS

• systém pro vyplnění prázdných prostorů skládající 
se z konvertoru FillPak a skládaného papíru

• papír se v konvertoru zmačká a dále se zpracuje 
na plnicí materiál, množství se dávkuje nožním pedálem, 
vždy podle velikosti vyplňovaného prostoru

• proud papíru je oddělen automaticky

• tři rychlostní stupně: 0,5 m / s, 0,8 m / s, 1,5 m / s

APLIKACE

• k vyplňování prázdných prostorů v expedičním balení

VÝHODY

 + kratší doba cyklu, nižší materiálové náklady, nižší 
skladové náklady, protože je papír skládaný

 + může být integrován téměř do každého průběhu balení

 + jednoduchá obsluha

 + z 0,03 m3 papíru je za 5 minut vyrobeno 3 m3 plnicího materiálu

 + jsou možná integrovaná řešení se zvláštními 
podstavci šetřícími místo
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POPIS

• systém pro vyplnění prázdných prostorů skládající se 
z konvertoru FillPak SL a skládaného papíru

• papír se v konvertoru zmačká a dále se zpracuje na plnicí materiál

• proud papíru je oddělen automaticky

• šířka papíru 57,1 cm

• rychlost: 1,4 m/s

• nožní pedál a EDS

Papír:

• 100% recyklovaný kraftový papír

• konzistentní v kvalitě i vzhledu

• nejnižší plošná hmotnost 50 g/m2

• vyšší odolnost proti roztržení

VÝHODY

 + menší než FillPak a o 50 % více výplně než z FillPak TT

 + univerzální použití: jako samostatné zařízení nebo jako součást balicí linky

 FILLPAK SL

ROZMĚRY STROJ VÝKON

64 x 78 cm x v. 230 (260) cm 103 kg 150 W

SPECIFIKACE

NOVINKA

2 typy stojanu: s manuálním nastavením výšky nebo 

s poloautomatickým výškovým nastavením
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Řešení pro křehké zboží a dárkové balení. Zabalte 

každé zboží jakoby to byl dárek...

POPIS

• zařízení pro výrobu papírového obalu

• stroj je poskytován k pronájmu

POUŽITÍ

• výrobek obalem získá perfektní a nezaměnitelný vzhled

• výplně meziprostorů a dutých prostorů

• fi xace lehkého přepravovaného zboží v celkovém balení

• vnější voštinový papír (šestihranné výseky) 
zajišťuje spolehlivou ochranu balení

VÝHODY

 + jedinečný vzhled obalu

 + obal je zároveň i designovým rešením balení

 + výborné tlumící a plnící vlastnosti obalu

 + unikátní šestihrané výseky fi xují váš výrobek 
v krabici a zabraňuje tak nežádoucímu pohybu

 + použitím balicího papíru z „GEAMI WRAP PAK“ 
nepotřebujete další vázací materiál

 + efektivní zpracování – výroba obalu je rychlá a jednoduchá

 + nižší spotřeba materiálu – role balicího papíru zabírá 
méně místa ve skladu než alternativní bublinková fólie

 + rychlá manipulace

 + spotřební materiál – balicí papír – je vyroben 
z čistého kraftového papíru

 + 100% recyklovatelný – ekologicky šetrný obal

VÝROBKY BALENÉ TECHNOLOGIÍ GEAMI WRAPPAK

• kosmetické a farmaceutické výrobky

• keramika a sklo

• svítidla a žárovky

• domácí potřeby

• potraviny

• dárkové balení

 GEAMI WRAPPAK 

TYP PAPÍRU GRAMÁŽ 
(g / m2) BARVA DÉLKA 

(m)
ŠÍŘKA 
(cm)

VÁHA ROLE 
(kg)

ROLÍ NA 
PALETĚ

DC – 
perforovaný 
vnější papír

80
bílá 

nebo 
hnědá

250 50,8 10,2 40

IL – vnitřní 
hedvábný 
papír ke 
zboží

22 bílá 840 30,5 5,64 20

ROZMĚRY HMOTNOST NAPĚTÍ PŘÍKON RYCHLOST

71x51x43 cm 31 kg 100-240 V 320 W 0-0,75 m/s

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Na 1 roli vnitřního papíru (návin 840 m) spotřebujete 

2 role vnějšího perforovaného papíru.
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POPIS

• tlumicí a plnicí systém na bázi stabilního kraftového papíru

• systém PadPak se skládá z papíru a konvertoru

• dvouvrstvý nebo třívrstvý speciální papír se zpracovává přímo 
na místě, ve správném množství, přesně, pokud je to zapotřebí 
pomocí konvertoru do papírových polštářků, které absorbují nárazy

• papírové polštářky mohou být různě tvarovány 
a přizpůsobeny balenému zboží

• obsluha je jednoduchá a ergonomická

APLIKACE

• fl exibilní tlumicí materiál

• vyplňování dutých prostorů

• fi xace zboží v celkovém balení

• zabalení expedovaného zboží

VÝHODY

 + časová úspora díky rychlé výrobě papírových polštářků

 + snižování potřebného obalového materiálu

 + snižování dopravních škod

 + nižší potřeba skladovacího místa papírových 
rolí (např. ve srovnání s Loose fi ll)

 + v kombinaci s krabicí z vlnité lepenky jednosložkové balení

 + použitelný nezávisle na umístění

 + ideální pro každé balicí místo

 + možné integrované řešení se zvláštními 
podstavci, specifi kované zákazníkem

 + velmi vhodný pro technická řešení

1. PadPak Junior

2. PadPak Senior

3.  PadPak ve vodorovné poloze s nástavcem 
pro výrobu papírového „šneka“ (coiler)

4. PadPak Senior s umístěním pod stolem

1.

3.

2.

4.

 PAKPAK JUNIOR / PADPAK SENIOR

PADPAK PŘÍKLAD INTEGRACE
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POPIS

(Cushioning system)

Nejrychlejší výroba papírové fi xace a výplně

• 1,2 m/s rychlost papírové výplně

• 1-vrstvý papír pro odpružení lehkého a křehkého zboží

• 5 režimů provozu

• konvertor lze naklápět a otáčet

• integrace do balicí linky

• obsluha nožním pedálem

• 100% biologicky recyklovatelný materiál

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Specifi kace papíru:

APLIKACE

• fl exibilní tlumicí materiál

•  vyplňování meziprostorů

•  fi xace zboží v krabici

 PADPAK LC

VÝHODY

 + nejrychlejší konvertor papírové výplně

 + nejnižsí spotřeba obalového materiálu

 + 1-vrstvá papírová výplň

 + výkonný do balicí linky

 + adaptabilní nastavitelná výška a otočení

 + šetrný k životnímu prostředí

 + 100% biologicky recyklovatelný

INTEGRACE

ROZMĚRY 
(š x hl x v)

GRAMÁŽ 
(g / m2)

DÉLKA 
(m)

HMOTNOST 
(kg)

ŠÍŘKA
(cm)

PRŮMĚRNÁ 
SPOTŘEBA 

(m3)

76x19x23 cm 70 360 20 76 3

76x19x23 cm 90 300 20 76 2,6

ROZMĚRY 
HORIZONTÁLNĚ
(š x hl x v)

ROZMĚRY 
VERTIKÁLNĚ
(š x hl x v)

HMOT-
NOST VÝKON RYCHLOST

83x110x127-166 cm 83x76x149-188 cm 100 kg 830 W 1,2 m/s

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

DETAIL PAPÍRU

TIP! Při dopadu nebo nárazu, je postižena v 70 % spodní část 
zásilky nebo její roh, proto se doporučuje mít 2/3 výplňového 
matriálu vespod krabice pod výrobkem a 1/3 nad výrobkem.

• Letecký 

• Automobilový

• Elektrotechnický

• Strojírenství

• e-shopy a zásilkové obchod

PadPak LC nabízí neomezené možnosti díky papírovému 
odpružení a lze jej tak úspěšně použít v celé řadě 
průmyslových odvětví:
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POPIS MATERIÁLU

• osvědčený systém – konverze kraftového 
papíru ve formě rolí nebo balíků

• pohodlná manipulace

• jednoduchá a fl exibilní integrace stolního přístroje do stávajících 
balicích pracovišť, eliminace dlouhých podavacích drah

• použitelný i v malých prostorách

• malý nožní pedál

• nízká hlučnost

APLIKACE

• vynikající tlumicí vlastnosti pro lehké až středně těžké zboží

• upevnění a fi xace produktů v celkovém balení

VÝHODY

 + výroba obalového materiálu přímo na pracovišti

 + nižší spotřeba materiálů – vyšší efektivita balení

 + fl exibilní balení s úzkými papírovými polštářky 
do malých a středních velikostí kartonů

 + pro zákazníky jsou možná specifi cká řešení se zvláštními podstavci

 + lehké role (8,5 kg), pohodlná obsluha i pro ženy

 + ekologický balicí materiál

 PADPAK CC

PŘÍKLADY POUŽITÍ

WC toaletní mísa (Spotřeba 70/70 g: 22 m)

Ventil (Spotřeba 70/70 g: 8,5 m)

Světlomet (Spotřeba 70/70 g: 6 m)

Přední sklo (Spotřeba 70/70 g: 22 m)
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POPIS

• balení hotové v několika vteřinách díky podložce z vlnité 
lepenky a elastické fólii – řešení, které chrání a fi xuje 
Váš produkt bez ohledu na jeho tvar a velikost

APLIKACE

• jednoduchý princip – produkt se položí na podložku 
z vlnité lepenky a stoj jej automaticky ovine fólií

• rychlost ovíjení a elasticita fólie je variabilní, proto 
je možné tímto způsobem nechat balit i křehké 
zboží vyžadující dokonalou ochranu

• díky automatického zásobníku mohou být nahodile 
střídány balené produkty dle aktuální potřeby

VÝHODY

 + snížení nákladů díky zaručené ochraně výrobků

 + úspora nákladů na skladování a logistiku díky 
just-in-time výrobě obalů na pracovišti

 + rychlé a bezpečné balení

 + maximální fl exibilita, vhodné jako univerzální 
řešení pro produkty od 50 g do 70 kg

 + všechny materiály plně recyklovatelné

 TWISTPACK – AUTOMATICKÝ SYSTÉM BALENÍ POMOCÍ VLNITÉ LEPENKY

OBALOVÉ ŘEŠENÍ VÁM ZPRACUJEME JAKO KONSTRUKČNÍ BALENÍ NA MÍRU, VIZ. KAPITOLA NA STR. 97.   

POPIS

• ochrana pomocí pevného uchycení mezi dvěma 
vysoce elastickými fi lmy, které chrání membránovým 
polštářem křehké zboží před přepravním zatížením

• i při opakovaném vystavením nárazům 
a vibracím je zboží optimálně chráněno

APLIKACE

• k ochraně citlivého zboží, jako jsou elektronické součásti

• expedice náhradních dílů

• použitelné také jako vratné obaly (např. opravárenský servis)

PŘÍKLADY APLIKACÍ

  MEMBRÁNOVÉ BALENÍ
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POPIS

• fi xační balení

• expedované zboží se pevně upne pod fl exibilní PU fólii

• vícenásobně použitelný obal

• zabraňuje expedovanému zboží v pohybu uvnitř krabice

• jednoduchá manipulace

APLIKACE

• expedice nepravidelně tvarovaného / citlivého zboží

• expedice náhradních dílů

• použitelný také jako vratný obal (např. opravárenský servis)

VÝHODY

 + spolehlivá ochrana pro balení citlivého zboží

 + není potřebný žádný další plnicí materiál

 + lze použít jediné balení pro různé produkty

  FIXAČNÍ BALENÍ

OBALOVÉ ŘEŠENÍ VÁM MŮŽEME ZPRACOVAT JAKO KONSTRUKČNÍ BALENÍ NA MÍRU, VIZ. KAPITOLA 

NA STR 97.

MATERIÁL

• fl exibilní lamelový obalový materiál určený k balení těžkého zboží

APLIKACE

• balení / zakrytí expedovaného nebo skladovaného zboží

• ochrana proti nárazům a úderům

• fl exibilní balení k balení dlouhého, plochého, 
paletovaného a kulatého zboží

VÝHODY

 + jednoduchá manipulace

 + nízký objem balení při maximální ochraně

 + LamiPACK lze používat opakovaně

 LAMIPACK
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MATERIÁL

• pyramidky z vlnité lepenky, které vznikají 
rozsekáním souvislého listu kartonu

• produktu poskytují stabilní ochranný plášť, který 
je schopen absorbovat i ty nejtvrdší nárazy

APLIKACE

• fi xace produktu a výstelka v celkovém balení

• průmyslové a automobilové díly, svítidla, průmyslová 
keramika, keramické dlaždice, lékařské, stomatologické 
a laboratorní vybavení, vybavení pro potraviny a restaurace

VÝHODY

 + vhodné pro ochranu široké řady produktů, díky 
čemuž se redukuje celkové množství používaných 
výplňových materiálů ve Vašem provozu 

 + díky stabilní integraci hranolů systém dokáže 
vynikajícím způsobem tlumit vibrace

 + jedná se o ekologický výrobek z papíru

 + materiál je možno použít opakovaně 

 EXPANDOS – PYRAMIDKY Z VLNITÉ LEPENKY / PYRAMÍDKY Z VLNITEJ LEPENKY

POPIS

• vynikající balicí a výplňový materiál

• šestiboká struktura (honeycombs) zajišťuje 
vysokou pevnost v tlaku

• voštinový papír se vyrábí z obnovitelných materiálů, které 
jsou dohromady slepené lepidlem na vodní bázi

APLIKACE

• možnost kombinace s jinými materiály 
(bublinková fólie, PE pěna,…)

• možnost perforace

VÝHODY

 + výborné pevnostní vlastnosti

 + lehká manipulace

 + ekonomický řešení

 + 100% recyklovatelný

VYUŽITÍ

• prokládací nebo krycí desky

• voštinové palety (5x nižší hmotnost než běžné 
dřevěné palety při nosnosti do 2 500 kg)

• fi xace výrobků - mřížky, mezivrstvy, výseky, panely

• na výrobu sendvičových konstrukčních 
prvků v automobilovém průmyslu

• výroba lehkých nábytkářských kusů a dveří, papírový nábytek

• ve stavebnictví do konstrukčních dílů, stěn, bednění

• reklamní bannery

 PAPÍROVÉ VOŠTINY

voštinová paleta

papírové voštiny
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Kuličkový ražený papír je cenově příznivý tlumicí materiál 

z papíru, a proto je 100% recyklovatelný. Může se skládat 

až z 9 vrstev různých druhů papíru a lze ho tedy optimálně 

sladit na účel použití (vnější plocha hladká nebo s výstupky).

APLIKACE

 + proložka, zakrytí (např. s vrstvou PE na vnější straně)

 + podklad pod palety (lehký protiskluzový účinek)

 + ochrana citlivých povrchů (vnější vrstva z hedvábného papíru)

 + balení křehkých předmětů (ražený kraftový papír)

 + dodává se kuličkový ražený papír v různých formátech, 
na roli (perforovaný), zpracovaný do sáčků nebo vyseknutý 
do libovolného tvaru, také je možný potisk až sedmi barvami

 + z běžné zkušenosti známe kuličkový ražený papír 
jako ochranný polštářek v balení bomboniér

 + možnost dodání s potravinářským atestem

 KULIČKOVÝ PAPÍR / GULIČKOVÝ PAPIER

MATERIÁL

• dvouvrstvá vlnitá lepenka ze 100% recyklovaného papíru

• druh vlny – hrubá vlna (B nebo C vlna)

• lze objednat také jako přířezy

APLIKACE

• vyplňování balení

• zabalení výrobků

• proložka

• zakrytí (např. při malířských pracích)

VÝHODY

 + ekologická, jedná se o recyklovatelný produkt

 + jednoduchá manipulace

 + cenově příznivá

 + lze objednat také jako přířezy

ALTERNATIVA

PE pěna
Bublinková fólie

31
33

 VLNITÁ LEPENKA / VLNITÁ LEPENKA
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POPIS

• zařízení, které redukuje výšku krabice podle obsahu

• měří výšku obsahu s mechanickým snímačem

• transformuje 0200 krabici do 0201 krabice (dle FEFCO)

APLIKACE

• zařízení pro 8 nebo 16 krabic / min. s různými výškami

• velikosti krabic vhodné pro zařízení (v mm): 
délka 220-650, šířka 180-450, výška 50-400

VÝHODY

 + balení bez potřeby výplňového materiálu

 + balení bez přídavných zařízení pro řezání, 
bez vázací a lepicí pásky

 + šetří náklady na dopravu a díky redukci objemu zásilky

 + balicí operace jsou automatizovány

VYUŽITÍ

• eshopy

• logistická centra

• velkoobchody

POPIS

• inteligentní řešení automatického balení zásilek Plug & Play

• měření výšky a automatické skládání 
spodního dílu krabice podle obsahu

• automatické uzavření krabice včetně víka

• velikosti krabic vhodné pro zařízení (v mm): 
délka 220-630, šířka 180 – 400, výška 20-400

 E-CUBE

 I-PACK

VÝHODY

• skládáním a lepením krabice 
se zvyšuje její pevnost

• bez výplňového materiálu

• balení bez přídavných 
zařízení pro řezání, bez 
vázací a lepicí pásky

• šetří náklady na dopravu 
a díky redukci objemu zásilky

• úspora vlnité lepenky

• multibranding

• balicí operace jsou 
automatizovány – žádné 
reklamace balení

VYUŽITÍ

• eshopy

• logistická centra

• velkoobchody

1.

2.

3.

4.

NOVINKA

NOVINKA

Poskládání 
spodního dílu

Naplnění 
zbožím

Automatické 
skládání

Zavíkování 
a uzavření 
krabice
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MATERIÁL

• extrudované pěnové profi ly z polyetylenové pěny

• odolné vůči povětrnostním vlivům a teplotě, chemicky neutrální

• multishape = pěnový profi l se zkosenými řezy 
pro lepší přizpůsobení se kulatým tvarům

APLIKACE

• ochrana hran, resp. ochrana ostrých a citlivých hran

• proložka k ochraně povrchu při přepravě 
a skladování např. nábytku

VÝHODY

 + dobré tlumicí vlastnosti, vysoký účinek sevření

 + fl exibilní a tvarově stabilní

 + tvar profi lu optimálně upravitelný podle baleného zboží

APLIKACE PĚNOVÝCH PROFILŮ

automobilový průmysl

výroba skel

ochrana rohů

další aplikace

 PĚNOVÉ PROFILY / PENOVÉ PROFILY

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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VÝPLŇOVÉ A TLUMICÍ MATERIÁLY
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MATERIÁL

• tlumicí materiál z LDPE (Low Density Polyethylene) 
s uzavřenými buňkami, nesíťovaný, zpěněný, bílý

• velmi dobrá odolnost proti rozpouštědlům, pohonným 
hmotám, olejům a jiným chemikáliím

• barva bílá

APLIKACE

• tlumicí ochrana

• ochrana hran, povrchů

• protiskluzová proložka

• izoluje a tlumí vibrace

VÝHODY

 + univerzálně použitelný, elastický, fl exibilní

 + pachově neutrální, odpuzující vodu

 + odpuzující nečistoty, bezprašný, lehký 
a schopný tepelného slepování

 + vynikající tlumicí vlastnosti

  PĚNOVÝ POLYETYLÉN / PENOVÝ POLYETYLÉN

POPIS

• univerzální a efektní balení využívá tvarované vypěněné vaky

• balení pomocí vypěněných sáčků na jedno stisknutí tlačítka

• nádoby o obsahu 9,5 litru

• kompaktní, mobilní platforma

APLIKACE

Pro rychlé vypolštářování na míru nebo pro produkty, 
které vyžadují velmi pevné uložení a vyztužení. 

Systém Instapak Simple vytváří vaky vyplněné pěnou 
dle požadavků a potřeby bez nutnosti manuálního 
míchání nebo individuálního zavádění vaků. 

Složky pěny jsou dodávány v nádobách, se kterými 
se snadno manipuluje. Snižuje se tak potřeba nákupu 
a uskladnění objemných obalových materiálů. 

Okamžitě se tvořící pěna zamezuje nadbytečnému objemu obalů.

VÝHODY

 + vysoký stupeň ochrany zboží

 + rychlost - sáčky expandují v několika vteřinách

 + maximální ochranu produktů při použití minimálního 
množství pěnového obalového materiálu

 + neprodukuje odpad - přesné množství pěny pro konkrétní produkt

 + velmi jednoduchá a rychlá manipulace

 + minimální zaškolení

 + minimální údržba

 INSTAPAK SIMPLE - FOAMING IN PLACE

ROZMĚRY 
d x š x v STROJ FÓLIE CELKOVÁ 

HMOTNOST NAPĚTÍ PROUD

51 x 70 x 86 
cm 43 kg 68 kg 111kg 100-240 V 1,9 A

PARAMETRY

NOVINKA
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POPIS

• sáčky s pěnovou výplní

• vysoký stupeň ochrany zboží

• velmi jednoduchá a rychlá manipulace

• mnohostranné použití - chrání produkty téměř 
všech velikostí, tvarů a hmotností

 INSTAPAK QUICK - FOAMING IN PLACE

VELIKOSTI SÁČKŮ (cm)

38 x 46 46 x 46 46 x 61 54 x 68 64 x 69

VÝHODY

• náplň v expanduje v několika vteřinách a ochranný obal 
se tak vytvoří rychle a přesně podle tvaru výrobku

• objem se zvětší až 27x

• žádné zařízení ani připojení na el. energii

• prostorově úsporné a zcela mobilní pro použití kdekoliv

• zboží je dodáno v úhledném profesionálním obalu

VYUŽITÍ

• e-shopy

• výroba

• záruky a opravy

• stěhování a skladování

• muzea a galerie

1.

2.

3.

APLIKACE

Krok 1 Stiskněte!

Silně zatlačte na ovál označený komponent 
“A” tak, aby došlo k porušení těsnění.

Krok 2 Promíchejte!

Střídavě ztlačujte tam a zpět na ovály označené 
“A” a “B” patnáct až dvacetkrát.

Krok 3 Zabalte!

Umístěte výrobek do pěny, která nabývá na 
objemu. Postup podle potřeby opakujte.

TIP! Pro lepší výsledky pracujte se sáčky

v prostředí s teplotou od 18 °C do 32 °C.
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MATERIÁL

• moderní dvouvrstvý materiál z kvalitního ekologického plastu

• velký počet malých vzduchových bublinek 
působí jako tlumič nárazů a tlaků

• houževnatá, odolná proti roztržení, necitlivá na vodu, 
schopná svařování teplem, odpuzující prach a vodotěsná

• izoluje proti extrémnímu chladu a horku

APLIKACE

• tlumicí ochrana pro bezpečné balení

• chrání křehké zboží proti nárazům a tlakům

• vhodné pro plochy ohrožené poškrábáním

VÝHODY

 + jednoduchá a univerzálně použitelná

 + lehký a bezpečný tlumicí materiál

 + tuhá, odolná proti roztrhnutí, voděodolná, 
schopná svařování teplem

 + fyziologicky nezávadná

Dodáváme také speciální druhy bublinkových fólií např.:

• antistatické

• antikorozní

• samolepicí

• kašírované ( papír, LDPE/HDPE, pěnový PE)

• 2-5 vrstvé

• s potiskem

• sáčky, přířezy, obálky,...

  BUBLINKOVÁ FÓLIE / BUBLINKOVÁ FÓLIA

MATERIÁL

• bublinková fólie s antistatickou úpravou

• povrchový odpor RS = 1010 – 1011 Ω

APLIKACE

• balení, doprava, ochrana a expedice elektronických 
součástí plošných spojů, harddisků atd.

VÝHODY

 + bezpečná ochrana elektronických součástí

 + ochrana proti vlhkosti, prachu a nečistotám

 + mechanická ochrana

 ANTISTATICKÁ BUBLINKOVÁ FÓLIE / ANTISTATICKÁ BUBLINKOVÁ FÓLIA

• snadné použití pro: sklo, porcelán, nábytek, 
plastové a kovové povrchy (ne PVC!)

• poradíme Vám, zda je vhodné pro Vaše produkty 
používat samolepicí bulinkovou fólii

• 3 vrstvy (cca 100 mikronů)

• modrá barva

 SAMOLEPICÍ BUBLINKOVÁ FÓLIE / SAMOLEPIACA BUBLINKOVÁ FÓLIA

2-vrstvá

5-vrstvá

3-vrstvá

Oboustranná
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Fixační vaky se osvědčily jako zajištění palet a nákladu při přepravě. 

Vaky vyplní prázdné prostory mezi nákladem, 

čímž zabrání jeho volnému pohybu.

Lze skladovat vyfouknuté a tím šetřit skladovací prostory.

Dodávámeme tlumicí vaky v různých rozměrech a z různých 

materiálů: fólie nebo kraftový papír s vrstvou (vrstvami) z PE.

Lze dodat také plnicí pistole s manometrem nebo bez něj.

 VZDUCHOVÉ FIXAČNÍ VAKY / VZDUCHOVÉ FIXAČNÉ VAKY

 USPOŘÁDÁNÍ NÁKLADU

LDM – LOŽNÝ METR

Při rezervování nákladního prostoru v silniční dopravě 

je důležité umět si vždy propočítat potřebné ložné 

metry. Ložný metr (Lademeter ~ LDM) 

je normovaný rozměr a je to jeden metr ložného 

prostoru nákladního vozidla na délku. Při šířce 

nákladního vozidla cca 2,4 m odpovídá jeden ložný 

metr přibližně 2,4 m2 (2,4 m šířka × 1 m délka).

Pokud budeme propočítávat, kolik ložných 

metrů zaberou palety ve voze, pak si 

musíme uvědomit, jak nejlépe využít prostor. 

Při rozměru EUROpalety 1,2 × 0,8 m je 

rovnáme do vozu vždy po délce. Znamená 

to tedy, že 3 EUROpalety skládáme 3 vedle 

sebe a zaberou 1,2 ložných metrů.

U atypických palet je vždy nutné si 

propočítat jejich poskládání tak, aby zabraly 

ve voze co nejméně ložných metrů a cena 

přepravy se tak co nejvíce snížila.

Nákladní soupravy jsou cca 6 – 7 m 

dlouhé. První část nákladního prostoru je 

součástí vozu, druhá je vlečena za vozem. 

Vysoké jsou většinou 3 m a široké 

2,45 m. Jejich objem bývá 120 m3.

av

ý 

vě 

LOŽNÝ METR

šířka – 2.42 m

výška – 1.00 m
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• BALICÍ PAPÍRY

• PROKLADOVÉ PAPÍRY

• VODĚODOLNÉ PAPÍRY

• PROTISKLUZNÉ PAPÍRY

• POTRAVINÁŘSKÉ PAPÍRY

• ANTIKOROZNÍ PAPÍRY S VCI

1 PAPÍRY A LEPENKY
vhodné pro běžné balení, prokládání, 

překrývání a antikorozní ochranu

• KARTONOVÉ KRABICE

• PŘEKLIŽKOVÉ PŘEPRAVNÍ 

BOXY A RÁMY

• BOXY Z KARTONPLASTU

3 KRABICE, PŘEPRAVKY A PALETY
pro skladování a přepravu
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MATERIÁL

• vlnitá lepenka

APLIKACE

• proložka

• zakrytí palet

VÝHODY

 + k dostání v různých tloušťkách

 + dobrý poměr cena / výkon

 + recyklovatelné

ALTERNATIVA

Kraftový papír
Šedá strojní lepenka

6
10

 PŘÍŘEZY Z VLNITÉ LEPENKY / PRÍREZY Z VLNITEJ LEPENKY

MATERIÁL
• náhrada za celodřevěné palety

• z kartonu a lepenky

APLIKACE
• podkladová konstrukce pro paletový kontejner

VÝHODY
 + nižší hmotnost než celodřevěné

 + k dispozici různé délky

 + snadná manipulace s vysokozdvižným 
vozíkem nebo paletovým vozíkem

 + recyklovatelné

 + jsou opatřeny praktickou perforací, aby je bylo 
možno snadno rozdělit na požadovanou délku

ALTERNATIVA

Překližkový box37

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Kartonová krabice38

  KARTONOVÉ PALETY / KARTONOVÉ PALETY

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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PŘEPRAVKY A PALETY

MATERIÁL

• skládací krabice z vlnité lepenky v různém 
provedení dle normy FEFCO

APLIKACE

• univerzální ochrana zboží při přepravě

VÝHODY

 + recyklovatelné

 + šetří místo – jsou dodávány složené

ALTERNATIVA

Plastové boxy
Překližkový box

41
37

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Vázací páska

Nalepovací obálky 
na dokumenty

62
53

  KARTONOVÉ KRABICE / KRABICE Z VLNITEJ LEPENKY 
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MATERIÁL

• skládací obal z březové překližky

• spojený jakostními žárově zinkovanými ocelovými pásky a profi ly

• odolný proti vodě a nepropouštějící vlhkost

• až o 50 % lehčí než odpovídající bedny z plného dřeva

• není potřebné speciální ošetření (Sirex)

APLIKACE

• lehké, úsporné exportní, přepravní nebo vratné balení

• je možné skladování i doprava ve stejné přepravce

VÝHODY

 + nízké skladovací a dopravní náklady

 + rychlá a jednoduchá montáž

 + použitím integrovaných uzávěrů není 
potřebné dodatečné páskování

ALTERNATIVA

Paletové boxy40

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Bariérová fólie
Indikátor vlhkosti
Svařovací pistole

90
92
71

 PŘEKLIŽKOVÉ PŘEPRAVNÍ BOXY / PREGLEJKOVÉ KONTAJNERY 

BLIŽŠÍ SPECIFIKACI SI VYŽÁDEJTE U NAŠICH 

TECHNICKÝCH ZÁSTUPCŮ NEBO E-MAILEM 

NA PRODEJ@BRANOPAC-ANTALIS.CZ.

MATERIÁL

• tvarově lisované palety, 85 % dřeva 
a max. 15 % karbamidové pryskyřice

• vyráběny se stálou kvalitou a přesnými rozměry

APLIKACE

• vhodné pro užití se strečovými a smršťovacími fóliemi

• expediční, skladovací a displejová paleta

• ekonomická alternativa k dřevěným paletám

VÝHODY

 + dobře stohovatelné

 + možnost najíždění ze všech stran

 + nízká hmotnost

 + bez nebezpečí zranění hřebíky nebo šrouby

 + není potřebné ošetření pro export, v souladu s ISPM 15

  INKA PALETY / INKA PALETY

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Kartonová krabice
Vázací páska

38
62

ALTERNATIVA

Překližkový box37

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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PŘEPRAVKY A PALETY
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MATERIÁL

• dřevěné přepravní obaly na míru

• celodřevěná paleta a konstrukce

• celodřevěné nebo OSB výplně

APLIKACE

• kvalitní a odolný obal pro leteckou a zámořskou přepravu

• označení a ošetření dřevěných obalů dle normy ISPM 15 

VÝHODY

 + konstrukce dovoluje přepravu těžkých výrobků

 + pro dlouhodobé skladování

 + odolné v extremních klimatických podmínkách

 DŘEVĚNÉ BEDNY PRO EXPORTNÍ BALENÍ  / DREVENÉ BOXY PRE EXPORTNÉ BALENIE

MATERIÁL

• k dispozici také plastové provedení

• rám se 4 závěsy

• z hoblovaného měkkého dřeva

• IPPC ochrana

APLIKACE

• snadná a rychlá tvroba přepravek různé výšky

VÝHODY

 + opakovaně použitelné

 + fl exibilní

 + nenáročné na skladování díky možnosti složení

ALTERNATIVA

Přepravky z kartonplastu
Překližkový box
Krabice z vlnité lepenky

41
37
38

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Vázací páska62

ALTERNATIVA

Přepravky z kartonplastu
Překližkový box
Krabice z vlnité lepenky

41
<?>
38

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Vázací páska62

  PALETOVÉ RÁMY / PALETOVÉ RÁMY

BLIŽŠÍ SPECIFIKACI SI VYŽÁDEJTE U NAŠICH 

TECHNICKÝCH ZÁSTUPCŮ NEBO E-MAILEM 

NA PRODEJ@BRANOPAC-ANTALIS.CZ.
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PŘEPRAVKY A PALETY
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MATERIÁL

• fl exibilní obalový systém skládající se z palety, stěn a víka

• doprava prázdných paletových boxů ve složeném 
stavu: paleta, složené stěny a víko se stohují na sebe, 
čímž dochází k úspoře místa a nákladů

APLIKACE

• vratná přepravka

• přepravka pro skladování a dopravu v jednom

VÝHODY

 + stabilní vstřikovaná paleta a vstřikované víko z PP

 + stěny z 10 mm silného materiálu

ALTERNATIVA

Kartonová krabice
Překližkový box

38
37

  VRATNÉ PŘEPRAVNÍ BOXY Z KARTONPLASTU / KONTAJNERY Z KARTONPLASTU 

ALTERNATIVA

Kartonová krabice
Překližkový box

38
37

MATERIÁL

• stohovatelná přepravka 

APLIKACE

• pro nestandardní rozměry

• individuální, fl exibilní výroba

VÝHODY

 + rovné plochy ve vnitřním prostoru

 + velmi lehká při maximální stabilitě

 + optimálně stohovatelná

  VRATNÉ PŘEPRAVKY Z KARTONPLASTU / PREPRAVKY Z KARTONPLASTU 

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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PŘEPRAVKY A PALETY
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• LEPICÍ PÁSKY A VÝSEKY

• TECHNICKÉ LEPICÍ PÁSKY

• BEZPEČNOSTNÍ PÁSKY A ŠTÍTKY

4 LEPICÍ PÁSKY
pro uzavírání a lepení a ochranu obalů,

izolace a spojování různých materiálů
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LEPICÍ PÁSKY

MATERIÁL

• transparentní, bílá nebo hnědá (havana) samolepicí páska 
z polypropylenu (PP) nebo PVC s různými lepidly

• PP: dobře snáší teploty i nad 50 °C, ekologické

• PVC: velmi odolná proti roztržení 

DRUHY LEPIDEL

• AKRYLÁTOVÉ lepidlo - vodourozpustná akrylátová 
disperze. Univerzální lepící páska, je vysoce odolná 
proti namáhání, UV záření i oxidaci. Pro dlouhodobé 
použití i při vyšších teplotách skladovaného zboží, 
použití při nízkých teplotách nedoporučujeme.

• HOT-MELT lepidlo - tvořené syntetickým kaučukem 
a pomocnými látkami pro vylepšení vlastností. Páska 
je vhodná i pro pro použití i v chladu, hůře 
odolává dlouhodobému UV záření.  

APLIKACE

• uzavírání krabic a balení z papíru a lepenky

• pro zpevnění, svazkování a opásání

• uzavírání lehkých a středně těžkých balených kusů

VÝHODY

 + velmi dobrý poměr cena / výkon

VÝHODY

 + reklamní účinek: vaše logo a slogan na každé 
krabici, která opouští vaši fi rmu

 + ochrana proti krádeži: po otevření nelze krabici znovu zalepit

 + vzhled: profesionální a seriózní vzhled

 + označování: kontakty, pokyny

 + rozpoznání odesílatele

MÁTE NA VÝBĚR:

• tisk na balicí pásce z PP nebo PVC

• základ: bílá, hnědá nebo průhledná balicí páska

• potisk až 8 barvami

  LEPICÍ PÁSKA / LEPIACA PÁSKA

  POTIŠTĚNÉ LEPICÍ PÁSKY / POTLAČENÁ LEPIACA PÁSKA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ruční odvíječ 
na lepicí pásky

Nalepovací obálky 
na dokumenty

44

53

Kartonová krabice38

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ruční odvíječ 
na lepicí pásky

Nalepovací obálky 
na dokumenty

44

53

Kartonová krabice38
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LEPICÍ PÁSKY

MATERIÁL

• transparentní, bílá nebo hnědá nebo transparentní lepicí páska

• malá dutinka

• lepidlo z přírodního kaučuku

APLIKACE

• balení krabic a kartonů z lepenky a papíru

VÝHODY

 + zabírá méně skladovacího prostoru než konvenční pásky

 + snadné a nehlučné použití v kombinaci s odpovídajícím odvíječem

 + univerzální použití

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ruční odvíječ 
na lepicí pásky

Kartonové krabice

Nalepovací obálky 
na dokumenty

44

38

53

ALTERNATIVA

Lepicí páska44

  LEPICÍ PÁSKY BONUS (PP) / BONUS LEPIACA PÁSKA

BLIŽŠÍ SPECIFIKACI SI VYŽÁDEJTE U NAŠICH 

TECHNICKÝCH ZÁSTUPCŮ NEBO E-MAILEM 

NA PRODEJ@BRANOPAC-ANTALIS.CZ.

MATERIÁL

• páska z kraftového papíru s lepidlem z přírodního kaučuku

• pro extra trvanlivé uzavření obalu

• vysoká přilnavost

APLIKACE

• balení krabic a kartonů z lepenky a papíru

VÝHODY

 + dlouhodobý efekt

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ruční odvíječ 
na lepicí pásky

Kartonové krabice

Nalepovací obálky 
na dokumenty

<PP>

38

53

ALTERNATIVA

Potištěná lepicí páska44

 ZESÍLENÁ PAPÍROVÁ LEPICÍ PÁSKA / ZOSILNENÁ PAPIEROVÁ LEPIACA PÁSKA

BLIŽŠÍ SPECIFIKACI SI VYŽÁDEJTE U NAŠICH 

TECHNICKÝCH ZÁSTUPCŮ NEBO E-MAILEM 

NA PRODEJ@BRANOPAC-ANTALIS.CZ.

MATERIÁL

• papírová páska s lepidlem z přírodního kaučuku

APLIKACE

• balení krabic a kartonů z lepenky a papíru

VÝHODY

 + dlouhodobý efekt

 + šetrná k životnímu prostředí

ALTERNATIVA

Potištěná lepicí páska44

 PAPÍROVÁ LEPICÍ PÁSKA / PAPIEROVÁ LEPIACA PÁSKA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ruční odvíječ 
na lepicí pásky

Nalepovací obálky 
na dokumenty

<PP>

53

Kartonová krabice38
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LEPICÍ PÁSKY

MATERIÁL

• provedení: stříbrnošedé, kulaté, látkové výseky

APLIKACE

• lepení přepravních lístků všeho druhu, např. na mřížkových 
paletách, plastových přepravkách, dřevěných bednách

• uzavírání poštovních zásilek (uzavírací lepicí body)

VÝHODY

 + fl exibilní

 + univerzální

 + jednoduchá, čistá manipulace

 SAMOLEPICÍ VÝSEKY / LEPIACE KRÚŽKY

MATERIÁL

• kvalitní balicí páska z PE

• bíle zbarvená fólie

• lepidlo: akrylát

APLIKACE

• uzavírání fóliových sáčků

• upevňování krycích fólií

• svazkování fóliových obalů

• opravy skleníků

VÝHODY

 + ochrana proti krádeži

 + odolná proti stárnutí, UV a povětrnostním vlivům

 + zvláště vhodná pro fóliové obaly

 + univerzálně použitelná

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ploché sáčky75

 PE-LEPICÍ PÁSKA / PE-LEPIACA PÁSKA

MATERIÁL

• kvalitní oboustranná lepicí páska

VÝHODY

 + jednoduché uvolnění krycí vrstvy ze silikonového papíru

 + velmi dobrá přilnavost na různých materiálech

 + díky použitému nosiči a typu lepidla se přizpůsobí 
a přilne i k velmi nerovnému povrchu

ALTERNATIVA

Veletržní oboustranná 
lepicí páska

45

 LEPICÍ PÁSKA OBOUSTRANNÁ / LEPIACA PÁSKA OBOJSTRANNÁ
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LEPICÍ PÁSKY

MATERIÁL

• lepicí páska z PP fólie

• podélně zesílená skelnými vlákny

APLIKACE

• svazování a lepení těžkého zboží

• balení nebezpečných nákladů

• vhodné pro voskované a recyklované papírové materiály

VÝHODY

 + vodotěsná

 + částečně odolná proti UV záření

 FILAMNETNÍ LEPICÍ PÁSKA / FILAMENTNÁ LEPIACA PÁSKA 

MATERIÁL

• papírová lepicí páska: slabě nebo silně krepovaná

APLIKACE

• zakrytí malovaných nebo lakovaných ploch

• fi xace

VÝHODY

 + oddělitelná rukou

 + dobrý poměr cena / výkon

 KREPOVÁ LEPICÍ PÁSKA / KREPOVÁ LEPIACA PÁSKA

APLIKACE

• elastická montážní PE pěna 

• barva: bílá

VÝHODY

 + velmi vysoká lepivost

 OBOUSTRANNÁ PĚNOVÁ LEPICÍ PÁSKA / OBOJSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA 
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LEPICÍ PÁSKY

MATERIÁL

• nosič: polyesterový fi lm (PETP)

• lepidlo: akrylát

• barva: transparentní

• krytí lepidla  /  liner: PE, červená

APLIKACE

• slepování okenních příček, kabelových svazků

• upevňování displejů

• montážní pomůcka

VÝHODY

 + vysoká odolnost proti teplotě

 + vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření

  OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA PES / PETP LEPIACA PÁSKA

POPIS

• bílá lepicí páska s označením VCI v 6 jazycích (němčina, 
angličtina, francouzština, arabština, ruština a čínština)

POUŽITÍ

• doplněk k VCI balení chránící proti korozi

  LEPICÍ PÁSKA VCI / VCI VÝSTRAŽNÁ LEPIACA PÁSKA

MATERIÁL

• hliníková fólie různých tlouštěk

• s vrstvou syntetického kaučuku nebo akrylátového lepidla

• nosič: hliník

• lepidlo: akrylát

APLIKACE

• krycí vrstva, ochrana, izolace

• oblasti použití např. klimatizační technika, 
chladicí technika, elektrotechnika

• refl exní páska

VÝHODY

 + odolá vysokému tepelnému zatížení

 + odolná proti chladu a vlhkosti

 HLINÍKOVÁ LEPICÍ PÁSKA PES / HLINÍKOVÁ LEPIACA PÁSKA 
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LEPICÍ PÁSKY

MATERIÁL

• nosič: PVC fólie

• lepidlo: kaučuk

• tiché odlepování

• barva: různé barevné kombinace (také fl uorescentní oranžová)

APLIKACE

• nosič manipulačních pokynů

• identifi kace zboží

VÝHODY

 + široká řada standardních potisků

 + snižuje riziko poškození při přepravě

 + identifi kace zboží

 BEZPEČNOSTNÍ LEPICÍ PÁSKY S VÝSTRAŽNÝMI A ZABEZPEČOVACÍMI PRVKY / 
BEZPEČNOSTNÉ LEPIACE PÁSKY S VÝSTRAŽNÝMI ZABEZPEČOVACÍMI PRVKAMI

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ruční odvíječ 
na lepicí pásky

Kartonové krabice

Nalepovací obálky 
na dokumenty

49

38

53
BLIŽŠÍ SPECIFIKACI SI VYŽÁDEJTE U NAŠICH TECHNICKÝCH ZÁSTUPCŮ 

NEBO E-MAILEM NA PRODEJ@BRANOPAC-ANTALIS.CZ.

MATERIÁL

• lepicí páska se speciálním designem, která po odlepení 
zanechá na obalu varování „Void opened“

• barva: červená, modrá, hnědá

VÝHODY

 + ochrana proti krádeži

 + nehlučné odvíjení

 + individuální potisk, barva

 + možná perforace a průběžné číslování

 + po odlepení už není přilhavá
SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ruční odvíječ 
na lepicí pásky

Kartonové krabice

44

38

ALTERNATIVA

Potištěná lepicí páska
Bezpečnostní štítek

44
49

  BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA / BEZPEČNOSTNÁ PÁSKA

MATERIÁL

• lepicí proužky sloužící jako ochrana proti krádeži 

• mohou být použity jako lepicí páska

• po odlepení z obalu se oddělí podklad, který 
na obalu zanechá otisk „Void opened“

VÝHODY

 + ochrana proti krádeži

 + po odlepení už není přilhavá

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Kartonové krabice38

ALTERNATIVA

Potištěná lepicí páska
Bezpečnostní páska

44
49

  BEZPEČNOSTNÍ LEPICÍ ŠTÍTEK / BEZPEČNOSTNÝ LEPIACI ŠTÍTOK 
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• BALICÍ PAPÍRY

• PROKLADOVÉ PAPÍRY

• VODĚODOLNÉ PAPÍRY

• PROTISKLUZNÉ PAPÍRY

• POTRAVINÁŘSKÉ PAPÍRY

• ANTIKOROZNÍ PAPÍRY S VCI

1 PAPÍRY A LEPENKY
vhodné pro běžné balení, prokládání, 

překrývání a antikorozní ochranu

• KARTONOVÉ OBÁLKY

• BUBLINKOVÉ OBÁLKY

• NALEPOVACÍ PACKING LIST

5 OBÁLKY
pro odesílání, balení, ochranu
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OBÁLKY

MATERIÁL

• přepravní taška z hladké lepenky, ze šedého kartonu se 
samolepicím uzávěrem pro doručování písemností
a předmětů, které je nutné během přepravy 
chránit před poškozením

APLIKACE

• univerzální použití

VÝHODY

 + ochrana proti nečistotám

 + recyklovatelná

MATERIÁL

• přepravní taška z hladké lepenky, ze šedého 
kartonu se samolepicím uzávěrem

• multivrstvá tlačená PE bublinková fólie, gramáž 50-55 g/m²

• velmi kvalitní samolepicí vrstva s krycí páskou na bázi 
tavného lepidla, pro doručování písemností a předmětů, 
které je nutné během přepravy chránit před poškozením

APLIKACE

• univerzální použití

VÝHODY

 + ochrana proti nárazům a nečistotám

 + recyklovatelná

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Nalepovací obálky 
na dokumenty

53

ALTERNATIVA

Bublinkové obálky52

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Nalepovací obálky 
na dokumenty

53

 KARTONOVÉ OBÁLKY / OBÁLKY Z KARTÓNU

   BUBLINKOVÉ OBÁLKY / OBÁLKY Z BUBLINKOVEJ FÓLIE

OZNAČENÍ ROZMĚR V MM POPIS

C6 114 x 162 vejde se do ní A6 (dvakrát přehnutá A4)

DL 110 x 220 vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4)

C5 162 x 229 vejde se do ní A5 (jednou přehnutá A4)

C6/C5 114 x 229 vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4)

OZNAČENÍ ROZMĚR V MM POPIS

C4 324 x 229 vejde se do ní A4

B4 353 x 250 o něco větší C4

C5 229 x 162 vejde se do ní A5 (jednou přehnutá A4)

B5 250 x 176  o něco větší C5

OZNAČENÍ ROZMĚR V MM OZNAČENÍ ROZMĚR V MM

A0 841 x 1189 B0 1000 × 1414

A1 594 x 841 B1 707 × 1000

A2 420 x 594 B2 500 × 707

A3 297 x 420 B3 353 × 500

A4 210 x 297 B4 250 × 353

A5 148 x 210 B5 176 × 250

A6 105 x 148 B6 125 × 176

A7 74 x 105 B7 88 × 125

A8 52 x 74 B8 62 × 88

A9 37 x 52 B9 44 × 62

A10 26 x 37 B10 31 × 44

PAPÍRY POŠTOVNÍ OBÁLKY - uzavírací chlopeň na delší straně

POŠTOVNÍ TAŠKY - uzavírací chlopeň na krátké straně
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OBÁLKY

MATERIÁL

• samolepicí transportní obálky - Packing list

• lze bezpečně umístit a okamžitě použít 
díky samolepicí zadní straně

APLIKACE

• pro vkládání faktur, dokumentů a dodacích listů

VÝHODY

 + průvodní doklady se nepřehlédnou

 + rychlé a bezpečné umístění

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Kartonová krabice38

C6 U: 
transparentní 
110x175 mm

LD U: 

transparentní 
110x240 mm

C5 U: 

transparentní 

160x240 mm

C6 B:

110x175 mm

LD B: 

110x240 mm

C B: 

160x240 mm

  NALEPOVACÍ POUZDRO NA DOKUMENTY / PŮZDRO NA DOKUMENTY

 + je velmi odolná proti vlhku, UV a venkovním teplotám

 + fólie s tloušťou 305 my má o třetinu! menší 
propustnost pro vodní páry než 200 my fólie.

 + tloušťka 305 my zajišťuje vynikající odolnost 
v exponovaných místech (rohy, hrany, apod.)

 + dokonale kopíruje tvar baleného objektu a nezvětšuje 

tak zbytečně objem přepravované zásilky

OCHRANNÁ TEPLEM SMRŠTITELNÁ UV FÓLIE

VÍCE NALEZNETE V KAPITOLE 
EXPORTNÍHO BALENÍ NA STRANĚ 89.
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• RUČNÍ STREČOVÁ FÓLIE

• RUČNÍ PŘEDEPNUTÁ STREČOVÁ FÓLIE

• STROJNÍ PŘEDEPNUTÁ STREČOVÁ FÓLIE

• PERFOROVANÁ STREČOVÁ FÓLIE

• TEPLEM SMRŠTITELNÁ LDPE FÓLIE 

• LDPE STREČOVÉ PÁSKY

• HANDYSTRETCH „GRANÁT“

• LDEPE A HDPE FÓLIE

6 STREČOVÉ 
A SMRŠŤOVACÍ FÓLIE
pro ochranu, balení a fi xaci přepravovaného a skladovaného zboží
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MATERIÁL

• ruční strečová fólie

• ekologická, recyklovatelná

• transparentní nebo černá v provedení cast 
(litá) nebo blown (foukaná)

APLIKACE

• zajištění palet

• ochrana proti vlhkosti, nečistotám a prachu

• použití jako ovinovací a páskovací fólie

• ochrana proti zcizení (černá)

VÝHODY

 + jednoduchá manipulace

 + dobrá průtažnost a odolnost proti roztržení

 + tenká, přesto odolná proti proražení

 + stabilní zajištění palet

ALTERNATIVA

Vázací pásky62

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ochranné rohy

Ruční odvíječ 
na strečové fólie

Překrývací fólie

63
70

59

  RUČNÍ STREČOVÁ FÓLIE / RUČNÁ STREČOVÁ FÓLIA

MATERIÁL

• strojově předepnutá strečová fólie

• k dispozici je s přeloženou, a tím i pevnější hranou fólie

• ekologická a recyklovatelná

• transparentní v provedení cast (litá) nebo blown (foukaná)

APLIKACE

• ochrana proti vlhkosti a nečistotám

• ochrana proti zcizení

• ovinovací a páskovací fólie

VÝHODY

 + lepší manipulace

 + menší námaha při napínání

 + vyšší pracovní rychlost

 + úspora nákladů – až o 50 % méně obalového materiálu

 + žádné slepování palet navzájem

 + vyšší pevnost při současně snížené tloušťce fólie

 + dobré přítlačné vlastnosti, vysoká průhlednost, 
dobrá odolnost proti protržení

ALTERNATIVA

Vázací pásky
Ruční strečová fólie

62
56

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ochranné rohy

Ruční odvíječ 
na strečové fólie

Překrývací fólie

63
70

59

 PREDEPNUTÁ RUČNÍ STREČOVÁ FÓLIE / 
PREDSTREČOVANÁ RUČNÁ FÓLIA
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MATERIÁL

• strojní strečová fólie z LLDPE (Linear Low Density 
Polyethylene) s dobrou lepivostí (jednostranně lepivá)

• ekologická a recyklovatelná

• transparentní nebo černá v provedení cast 
(litá) nebo blown (foukaná)

APLIKACE

• použití na všech poloautomatických a plně 
automatických ovíjecích zařízeních

• ochrana proti vlhkosti, nečistotám a prachu

• ochrana proti zcizení

VÝHODY

 + velmi dobré mechanické vlastnosti

 + dobrá průtažnost a odolnost proti protržení

 + stabilní zajištění palet

ALTERNATIVA

Vázací pásky62

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ochranné rohy
Tiltwatch
Překrývací fólie

63
95
59

  STROJNÍ STREČOVÁ FÓLIE / STROJNÁ STREČOVÁ FÓLIA 

MATERIÁL

• strojově předepnutá strečová fólie pro strojní použití

• ekologická a recyklovatelná

• transparentní v provedení cast (litá) nebo blown (foukaná)

APLIKACE

• použití na všech poloautomatických a plně

• automatických ovíjecích zařízeních

• ochrana proti vlhkosti, nečistotám a prachu

• ochrana proti zcizení

VÝHODY

 + až o 60 % méně obalového materiálu

 + vyšší pevnost při současně snížené tloušťce fólie

 + dobré přítlačné vlastnosti, vysoká průhlednost,

 + dobrá odolnost proti protržení

 + nedochází ke vzájemnému slepování palet

ALTERNATIVA

Strojní strečová fólie
Vázací pásky

57
62

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ochranné rohy63

 STROJNÍ STREČOVÁ FÓLIE PŘEDEPNUTÁ / PREDSTREČOVANÁ STROJNÁ FÓLIA

MATERIÁL

• předepnutá ruční strečová fólie

APLIKACE

• ideální pro upevňování stohů a svazků

VÝHODY

 + jednoduchá manipulace

 + univerzální použití

ALTERNATIVA

Vázací páska62

 HANDYSTRETCH „GRANÁT“
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MATERIÁL

• LDPE smršťovací fólie

• vhodná zejména pro těžké zboží s nepravidelným tvarem

• přířezy, hadice, polohadice, ploché

• volně ložené, v rolích

APLIKACE

• zajištění baleného zboží

• ochrana proti vlhkosti a špíně

VÝHODY

 + jednoduchá manipulace

 + snadné rozbalení
ALTERNATIVA

Ruční strečová fólie
Strojní strečová fólie

56
57

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ochranné rohy
Překrývací fólie

Teplovzdušná pistole
Kartonové krabice

63
59

71
38

 TEPLEM SMRŠTITELNÁ LDPE FÓLIE / TEPLOM ZMRŠTITEĽNÉ LDPE FÓLIE

POZN.: HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE NAJDETE 
V SEKCI DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ V KATEGORII 
BALÍCÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

• děrované, resp. síťované fólie se používají všude tam, 
kde je na jedné straně potřebná dobrá cirkulace vzduchu 
v paletě, ale na druhé straně i velmi dobré zajištění zboží

• např. u výrobků, které jsou baleny v teplém stavu, se 
zabrání tvorbě kondenzované vody, která může vést 
k poškození balení. U čerstvých produktů, které je třeba 
zchladit, se teplota dostane rychleji k produktu a mohou 
být minimalizovány nákladově náročné doby chlazení

• děrované a síťované fólie jsou dodávány v předepnutém 
provedení pro manuální i strojní zpracování

• pro poloautomatické a plně automatické ovinovací 
stroje se systémem předprotažení nabízíme strečové 
děrované fólie s průtažností až 250 %

 PERFOROVANÁ PŘEDEPNUTÁ FÓLIE / PERFOROVANÁ PREDSTREČOVANÁ FÓLIA

 STROJNÍ STREČOVÁ FÓLIE S VYŠŠÍ PRŮTAŽNOSTÍ / STROJNÁ STREČOVÁ FÓLIA S VYŠŠOU PRIEŤAŽNOSŤOU

MATERIÁL

• strečová fólie s vyšší průtažností pro strojní použití

• transparentní nebo černá v provedení cast 
(litá) nebo blown (foukaná)

• průtažnost až 300 %

• odolnost proti protržení

• ekologická a recyklovatelná

APLIKACE

• použití na všech poloautomatických a plně

• automatických ovíjecích zařízeních

• ochrana proti vlhkosti, nečistotám a prachu

• ochrana proti zcizení

VÝHODY

 + až o 200 % méně obalového materiálu

 + stabilní zajištění palet
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MATERIÁL

• strečová páska s předem provedenou konečnou úpravou

• s vysokou upínací silou, průhledná

• ekologická, recyklovatelná

APLIKACE

• zajištění horní vrstvy baleného zboží

• fi xování ochranných hran, krabic, přepravek a nádob

VÝHODY

 + jednoduchá manipulace

 + ochrana proti sklouznutí při stohování a paletizaci

 + likvidace se všemi strečovými a smršťovacími fóliemi

ALTERNATIVA

Ruční strečová fólie
Vázací páska

56
62

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

PE-překrývací fólie
Kartony z vlnité lepenky
Ochrana rohů

59
38
63

 LDPE STREČOVÉ PÁSKY / LDPE STREČOVÉ PÁSKY

MATERIÁL

• průhledné, proti roztržení odolné LDPE krycí listy

• perforované na cívce

APLIKACE

• pokládají se na paletu (top sheet)

• ochrana palet shora

• s perforací pro manuální ukládání

VÝHODY

 + jednoduchá manipulace díky perforaci

 + ochrana proti vlhku, nečistotám a prachu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ruční strečová fólie
Strojní strečová fólie

56
57

  KRYCÍ / KRYCIA FÓLIA

MATERIÁL

• LDPE fólie

• průhledná

• recyklovatelná, pružná a fl exibilní

• přířezy, hadice, polohadice, ploché

• volně ložené, v rolích

POUŽITÍ

• vhodné pro výrobu sáčků, atd.

• vhodná pro exportní balení (v kombinaci s vysoušedly)

VÝHODY

 + nízkonákladová alternativa hliníkové bariérové fólie

 + průhledná (hliníkové bariérová fólie je neprůhledná)

 + může být použita jako smršťovací fólie ALTERNATIVA

VCI fólie82

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Indikátor vlhkosti
Překližkový box
Teplovzdušná pistole

92
37
71

 LDPE FÓLIE / LDPE FÓLIA
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Strečová fólie je nyní jedním z nejvíce používaných obalových řešení. Firmy proto vynaloží ročně na tento typ balení nemalé 

fi nanční prostředky. Spotřebitelé se proto stále častěji zajímají, jaké množství fólie používají k zabalení jednotlivé palety. Při 

používání správných fólii lze snížit tyto náklady na minimum a přitom dosáhnout optimálního zajištění nákladu. K  tomu 

je třeba také použití správné technologie a  optimální nastavení používaného systému. Jsme připraveni vám poradit, jak 

dosáhnout maximální efektivity balení.

VÝHODY NAŠEHO PORADENSTVÍ

• realizace úspor 

• zachování zdrojů: Méně je více!

• zvýšení rychlosti balení

• minimalizace reklamací díky zlepšení kvality

• zajištění nákladu

• optimalizace nákladů a spotřeby materiálu

• koncept likvidace odpadních fólií a kartonů

ANALÝZA

• produktů

• vnitřních logistických procesů

• současně používané technologie balení

• kvality používané fólie

• logistických požadavků a distribučních kanálů

DOKUMENTACE

• dokumentace úvodní analýzy

• zpracování „slabých stránek“

• řešení / návrhy

• vyčíslení nákladů

• popis řešení a veškerých postupů

• defi nice cílů

TESTOVACÍ FÁZE

• testovací fólie

• nastavení strojů

• nastavení celého balicího systému

• skladování

• doprava

• fi nální dokumentace s vyčíslením úspor

NÁVRH ŘEŠENÍ

• použití „správné“ fólie

• návrh odpovídající technologie

• následné sledování a monitorování efektivity balení

• zajištění správného typu dodávek spotřebního materiálu

LDPE Low Density PolyEthylene (nízkohustotní polyethylen) 

vyniká transparentností, ohebností, dobrou odolností vůči nárazu, olejům, chemikáliím, nepropustností pro vodní páru, svařitelností, 

snadnou zpracovatelností a také nízkou cenou. Lze použít samostatně, ale i v kombinaci s dalšími druhy polymerů ethylenu nebo 

s jinými obalovými materiály jako je hliník či papír. Díky své nízké hustotě jemný a pružný materiál. Maximální provozní teplota je 

do 80 °C. Hustota: 0,910 až 0,924 kg/cm3.

LLDPE (Linear Low Density PolyEthylene)

má díky své pravidelné struktuře lepší mechanické vlastnosti a vyšší teplotu tání než LDPE o stejné hustotě. Velmi pružný, přilnavý, 

tepelně svařitelný, odolnolný vůči mastnotám či chemikáliím. K typickým aplikacím LLDPE patří průtažné a přilnavé fólie. Hustota: 

0,916-0,940 kg/cm3.

MDPE Medium Density PolyEthylene (středněhustotní polyethylen)

jedná se o mix LDPE A HDPE, má poněkud větší mechanickou pevnost, je tužší a méně propustný než LDPE o nižší hustotě. 

MDPE se zpracovává podobně jako LDPE, ale za vyšších teplot. Hustota: 0,925 až 0,940 kg/cm³.

HDPE High Density Polyethylen (vysokohustotní polyethylen)

je druhým nejrozšířenějším polymerem používaným v obalové technice. Vyniká vysokou odolností odolností proti chemikáliím

a teplotám do 100 °C. Má dobré mechanické vlastnosti, je odolný vůči vlhkosti, ale vyznačuje nízkou propustností vodních par. 

Jeho nevýhodou je sklon k trhlinám. Hustota: 0,935 do 0,965 kg/cm³.

 STRECH CONSULT
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STREČOVÉ A SMRŠŤOVACÍ FÓLIE



• VÁZACÍ PÁSKY PP a PET

• VÁZACÍ TEXTILNÍ PES PÁSKY

• PAPÍROVÉ OCHRANNÉ HRANY

• PLASTOVÉ OCHRANNÉ ROHY

7 VÁZACÍ PÁSKY 
A OCHRANNÉ HRANY
pro zajištění, fi xaci, bezpečné skladování a přepravu zboží na paletě
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VÁZACÍ PÁSKY A OCHRANNÉ HRANY

PP - POLYPROPYLENOVÉ PÁSKY 

APLIKACE

• pro ruční i automatické páskovací stroje

VÝHODY

 + univerzálně použitelná

 + vysoká pevnost při nízké hmotnosti

 + spojování svárem nebo sponou

 + svařování teplem nebo ultrazvukem

PET  - POLYESTEROVÉ PÁSKY

APLIKACE

• pro ruční i automatické strojní páskovačky

• páskování palet a těžší kartonáže

VÝHODY

 + odolná proti vlivům prostředí

 + recyklovatelná

 + embosovaná

 + je možné ji potiskovat

 + materiál je šetrný k balenému zboží

 + vysoká pevnost v tahu

 + pro skladování venku, odolná vůči
klimatickým podmínkám a UV

 + svařování teplem nebo ultrazvukem

MATERIÁL

• podélně lepené nebo příčně tkané polyesterové vlákna

• pro ruční upínání kovovou sponou.

APLIKACE

• zajištění nákladů velmi rozdílného zboží

• páskování palet, přepravek a těžší kartonáže

VÝHODY

 + odolné vůči povětrnostním vlivům

 + dobrá pružnost a absorpce otřesů

 + náhrada ocelové pásky

 + bezpečné při používání a šetrné k balenému 
zboží – jsou měkké a zboží nepoškrábou

 + nedochází ke korozi, k usazeninám koroze na nákladu

 + pásku lze přes sponu dopínat i během transportu a skladování

 + pásky jsou vhodné i pro velmi těžký náklad

ALTERNATIVA

Vázací pásky textilní62

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Páskovací stroje

Plastové ochranné rohy

Ruční páskovačky
Ochranné hrany

67

63

64
63

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Páskovací stroje
Ochranné hrany
Plastové ochranné rohy

67
63
63

ALTERNATIVA

Ruční strečová fólie
Strojní strečová fólie

56
57

  VÁZACÍ PÁSKY / VIAZACIE PÁSKY

  VÁZACÍ PÁSKY TEXTILNÍ PES / VIAZACIE PÁSKY TEXTILNÉ PES
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VÁZACÍ PÁSKY A OCHRANNÉ HRANY

MATERIÁL

• úhelník ze 100% recyklovatelné strojní lepenky

• i v samolepicím provedení

VÝHODY

 + ochrana výrobků při skladování a přepravě

 + ochrana proti zařezávání pásek do baleného zboží

 + ochrana proti promáčknutí lehkého zboží 
při zajištění strečovou fólií a páskou

 + zabránění sesmeknutí nákladu pod upevňovací 
páskou nebo strečovou fólii

 + stabilizace palety

 + snadno stohovatelné

 + 100% recyklovatelné

 + se zredukovanými tloušťkami

 + možný individuální potisk

MATERIÁL

• robustní úhelník z plastu jako podklad pod vázací pásku

• pro šířky pásky do 20 mm

VÝHODY

 + zabraňuje deformacím v místech utažení vázací páskou

ALTERNATIVA

Plastové ochranné rohy63

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ruční strečová fólie

Vázací pásky textilní

Strojní strečová fólie
Vázací pásky

56

62

57
62

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Vázací pásky
Vázací pásky textilní

62
62

ALTERNATIVA

Papírové ochranné hrany63

  PAPÍROVÉ OCHRANNÉ HRANY / PAPIEROVÉ OCHRANNÉ HRANY

  PLASTOVÉ OCHRANNÉ ROHY / PLASTOVÉ OCHRANNÉ ROHY
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VÁZACÍ PÁSKY A OCHRANNÉ HRANY

 VYBERTE SI SPRÁVNOU PÁSKU PRO SVÉ POUŽITÍ

PP páska (polypropylen) PET páska (100% polyester) PES textilní páska

• páskování palet, přepravek 
a těžší kartonáže

• vhodné i pro těžký náklad

• náhrada ocelové pásky

• dobrá pružnost a absorpce otřesů

• bezpečná a šetrná ke zboží

• odolná proti vlivům počasí

• během přepravy a skladování 
lze pásku přes sponu 
jednoduše dopínat

• pozinkované pro podélně 
lepené (hotmelt) pásky

• fosfátové (protiskluzové) pro 
příčně tkané (woven) pásky

• páskování palet a kartonáže

• univerzálně použitelná

• vysoká pevnost při nízké hmotnosti

• spojování svárem nebo sponou

• svařování teplem nebo ultrazvukem

• páskování palet a těžší kartonáže

• materiál je šetrný k balenému zboží

• vysoká pevnost v tahu

• pro skladování venku, odolná 
vůči klimatickým podmínkám

Masterilne 481 Masterilne 481

Masterline 410AS

Masterline 410AP

Masterline 490

strana 66

Spony pro PES textilní pásky



• PÁSKOVACÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

• OVINOVACÍ STROJE

• STROJE A ZAŘÍZENÍ NA BALENÍ A UZAVÍRÁNÍ KRABIC

• BALENÍ DO SMRŠŤOVACÍ FÓLIE

• OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ

• ŘEZACÍ A BALICÍ SYSTÉMY HÜDIG+ROCHOLZ

8 
BALICÍ STROJE 
A ZAŘÍZENÍ
stroje a balicí zařízení pro ovíjení strečovou fólií, páskování, 

zavařování do teplem smrštitelné fólie
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VÝHODY

 + vysoký komfort obsluhy - ovládání jednou rukou

 + stav nabití baterií

 + dvojí nastavení - silné a jemné utažení

 + vylepšený ergonomický tvar

 + bezkartáčový motor - delší životnost a minimální údržba

 + rychlé nabíjení i výměna baterie

 + součástí balení je nabíječka a 2 ks baterie

POUŽITÍ

• šetrné uchycení proti pohybu a zabezpečení zboží na paletě

• vhodná pro páskování lehkých a středně těžkých výrobků

• široké použití v logistice

VÝHODY

 + jednoduchá manipulace, ergonomický tvar

 + 4 nastavitelné funkce: Automatický mód, Semi 
automatický mód, Manuální a Multifunkční

 + startovací tlačítko

 + digitální displej (upínací síla, doba svařovaní, stav nabití baterií)

 + lehké a rychlé zařízení

 + součástí balení je nabíječka a 2 ks baterie

 + rychlé nabíjení i výměna baterie

 + součástí balení je nabíječka a 2 ks baterie

POUŽITÍ

• šetrné uchycení proti pohybu a zabezpečení zboží na paletě

• vhodná pro páskování lehkých a středně těžkých výrobků

• široké použití v logistice

hmotnost 3,7 kg včetně baterie

napájení baterie

rozměry 330 × 105 × 165 mm

druh pásky PP a PET

šířka pásky 10 – 16 mm

tloušťka pásky PP/PET 0.5 - 1.1

upínací síla 500- 2750 N

doba napájení cca 20 minut

hlučnost 86,8 dB

max. rychlost 15m/min

rozměry 330 x 105 x 165 mm

hmotnost 3,6 kg vč. baterie

upínací síla 270 - 1800 N

max. rychlost 14m / min.

baterie Lithium 14.4 V, 1.5 Ah

doba napájení 22 minut

typy vázací pásky PP / PET

tloušťka pásky 0.5 - 1.05 mm

šířka pásky 9 - 16 mm

 MASTERLINE 481 RUČNÍ PÁSKOVAČKA

  MASTERLINE 490 RUČNÍ PÁSKOVAČKA 

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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BALICÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ
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BALICÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝHODY

 + snadná výměna cívek

 + možnost plynulého nastavení napětí pásky

 + fl exibilita díky pojízdnému provedení

 + velmi tichá zavírací hlava

 + snadná instalace a obsluha

 + cívka umístěna uvnitř stolu

POUŽITÍ

• balení zboží pro transport

• páskování kartonáže

• vázání

hmotnost 76 kg

rozměry stroje š: 850 mm, h: 560 mm, v: 780 – 950 mm

napájení 120 V, 220 V, 230 V, jednofázový stř. 
proud, 50 / 60 Hz

druh pásky PP

rozměry pásky 5 – 13 mm

upínací síla 80-450 N

hlučnost 65 dB

  MASTERLINE 410T POLOAUTOMATICKÝ STOLNÍ PÁSKOVACÍ STROJ

VÝHODY

 + jednoduchá, bezpečná a uživatelsky přívětivá obsluha

 + snadná údržba s nízkými náklady na údržbu a náhradní díly

 + jednoduchá instalace, „Plug and Play“

 + standardní s volnými válečky v deskovém stolu

 + mobilní stroj

 + automatické zavádění pásky

 + mechanické ovládání výstupního tlaku

POUŽITÍ

• balení zboží pro transport

• páskování kartonáže

• vázání

hmotnost 220 kg

rozměry stroje š: 1430 mm, h: 620 mm, v: 1540 mm

napájení 120 V, 220 V, 230 V, jednofázový stř. 
proud, 50 / 60 Hz

druh pásky PP

rozměry pásky 8 a 12 mm × 0,55 – 0,75 mm

  MASTERLINE 410AS RÁMOVÝ PÁSKOVACÍ STROJ
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BALICÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝHODY PRO VÁS

 + jednoduchá, bezpečná a uživatelsky přívětivá obsluha

 + masivní nožní pedál pro start cyklu

 + řepínač pro extra jemné páskování jednotlivých 
nebo velmi měkkých balíků

 + snadná údržba s nízkými náklady na údržbu a náhradní díly

 + jednoduchá instalace, „Plug and Play“

 + mobilní stroj

 + snadné zavádění

MOŽNOSTI APLIKACÍ

• balení zboží pro transport

• páskování kartonáže

• vázání

hmotnost 180 kg

rozměry stroje š: 990 mm, h: 610 mm, v: 1370 – 1475 mm

napájení 120 V, 220 V, 230 V, jednofázový stř. 
proud, 50 / 60 Hz

druh pásky PP

rozměry pásky 5 × 0,47 mm, 8 × 0,45 mm, 
12 × 0,55 mm

 MASTERLINE 410AP RÁMOVÝ PÁSKOVACÍ STROJ

VÝHODY

 + kontrola výšky pomocí fotobuňky

 + nastavitelná rychlost točny a rychlosti vozíkus s fólií

 + možnost nastavení horního a spodního ovíjení

 + 3 programy ovíjení: jednoduché, křížové a vodotěsné ovíjení

 + nastanvení pohybu vozíku ručně nebo automaticky

 + mechanická brzda

 + volitelně k dispozici nájezdová rampa

POUŽITÍ

• zajištění palet a nákladů

• ochrana před vlhkostí a nečistotami, zajištění proti krádeži

hmotnost 750 kg

rozměry stroje š: 2400 mm, h: 1650 mm, v: 2500 m

napájení 230 V Ph~N / 50 hz / 1,39 kW

paleta max. 1200 × 1000 mm

užitečné zatížení max. 1500 kg

průměr točny 1650 mm

výška točny 75 mm

 MASTERLINE 710S / SH OVINOVACÍ STROJ
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BALICÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝHODY

 + kontrola výšky pomocí fotobuňky

 + nastavitelná rychlost točny a rychlosti vozíkus s fólií

 + možnost nastavení horního a spodního ovíjení

 + 3 programy ovíjení: jednoduché, křížové a vodotěsné ovíjení

 + nastanvení pohybu vozíku ručně nebo automaticky

 + mechanická brzda

 + volitelně k dispozici nájezdová rampa

POUŽITÍ

• zajištění palet a nákladů

• ochrana před vlhkostí a nečistotami, zajištění proti krádeži

hmotnost 750 kg

rozměry stroje 2575 × 1640 × 2770 mm

napájení 230 V Ph~N / 50 hz / 1,39 kW

paleta max. 1200 × 1000 × 2400 mm

užitečné zatížení max. 1500 kg

průměr točny 1640 mm

výška točny 75 mm

 MASTERLINE 710P / PH OVINOVACÍ STROJ

VÝHODY

 + bezpečný

 + snadná obsluha

 + jednoduše nastavitelná velikost krabic, snadná 
výměna lepicí pásky a odvíječe

 + snadná údržba a nízké náklady na náhradní díly

 + mobilní a fl exibilní

 + možnost použití široké škály velikostí zavíraných krabic

 + nastavitelné napínání lepicí pásky a tlaku zavírání krabic

 + vyměnitelný nůž

POUŽITÍ

• automatické uzavírání krabic lepicí páskou 
na vrchní a spodní straně

• vhodné pro použití v různých typech provozů, 
například v potravinářství, logistice, různých 
typech velkoobchodů a výrobních závodů

hmotnost 180 kg

rozměry stroje 1096 × 890 × 1480 mm

rozměry krabic
FEFCO 201, 202

L: 150 – neomezeně mm, W: 100 – 510 mm, 
H: 120 – 480 mm

napětí AC230 V 50 / 60 Hz, 1 ph, 400 W

pracovní výška 608 – 818 mm

materiál PVC nebo PP páska

max. šíře pásky 50 mm (možnost 75 mm)

šíře překryvu pásky 40 – 55 mm

 MASTERLINE 320 STROJ NA UZAVÍRÁNÍ KRABIC
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POPIS

• přísroj pro ruční odvíjení strečových fólií

• nepostradatelná pomůcka pro všechny, kteří 
zboží balí ručně do strečové fólie

• dobře nastavitelná odporová brzda udržuje fólie v napětí

• (u orientovaných fólií není zapotřebí)

POUŽITÍ

• manuální balení palet

VÝHODY

 + rychlé, jednoduché, bezpečné zpracování strečových fólií

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Ruční strečová fólie56

  RUČNÍ ODVÍJEČ STREČOVÉ FÓLIE / RUČNÝ ODVÍJAČ STREČOVÝCH FÓLIÍ

POPIS

• ruční odvíječ pro všechny běžné samolepicí pásky

APLIKACE

• pro snadné uzavírání krabic nebo balíků

VÝHODY

 + jednoduché, rychlé a bezpečné zpracování samolepicích pásek

 + ergonomický tvar

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Vázací páska
Kartonová krabice

62
38

 RUČNÍ ODVÍJEČ LEPICÍ PÁSKY / RUČNÝ ODVÍJAČ LEPIACI PÁSKY

MATERIÁL

• odvíječ pro pásky s vnitřním průměrem jádra od 38 mm

APLIKACE

• pro snadné balení krabic a kartonů

VÝHODY

 + nehlučné odvíjení

 + nastavitelná brzda

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

PP lepicí páska45

  ODVÍJEČ LEPICÍ PÁSKY BONUS PP / ODVÍJAČ LEPIACEJ PÁSKY BONUS PP

BLIŽŠÍ SPECIFIKACI SI VYŽÁDEJTE U NAŠICH 

TECHNICKÝCH ZÁSTUPCŮ NEBO E-MAILEM 

NA PRODEJ@BRANOPAC-ANTALIS.CZ.
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BALICÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ
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POPIS
• ruční horkovzdušná plynová pistole RIPACK 2200

• s výkyvnou hlavou hořáku

• pro smršťováni obalů z (/PE) polyetylenových folií

• nízká hmotnost 1160 g

• ergonimické držení

• má chladnou hlavici i při delším používání

• regulace výkonu 40-72 kW

• má CE, DVN certifi kát

• spotřeba plynu 2 - 4 kg/hod.

POUŽITÍ
• díky nastavitelnému výkonu je použitelná pro různé druhy fólií

• průměrná paleta je dokončena za 1,5 minuty

• vhodná také pro tvarově nepravidelné zboží

VÝHODY
 + nízká hmotnost přístroje umožňuje použití v každé poloze

 + výkyvná hlava hořáku (také během provozu)

 + má chladnou hlavici i při delším používání

 + odolná proti vlhkosti, nečistotám a teplu

 + pevnější konstrukce odolná proti rozbití

  TEPLOVZDUŠNÁ PISTOLE / TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOL

  SVAŘOVACÍ KLEŠTĚ / ZVÁRAČKA S VYHRIEVANÝMI ČELUSŤAMI

POPIS
• kleště pro svařování za tepla k vytvoření obalů nepropouštějících vzduch 

a vlhkost, např. z materiálu s těsnicí vrstvou nebo papíru s PE-vrstvou

• teplota lepení nastavitelná plynule až do 250 °C

• odpovídá normě CE

POUŽITÍ
• výroba krytů, nástavců beden, exportních obalů

• opakované zavírání otevřených balení

• svařování za tepla veškerých k tomu určených fólií a materiálů

• nevhodné pro PE fólie

VÝHODY
 + plynule nastavitelná teplota

 + bezproblémová manipulace

 + nízká vlastní hmotnost

 + nízká spotřeba proudu

 + nenáročné na údržbu

POPIS
• svařovací doba plynule regulovatelná

• konstantní přítlačný tlak

• připojení 230 V

• obsluha částečně nožním spínačem

POUŽITÍ

• svařování sáčků a balení drobných dílů

VÝHODY
 + velmi jednoduchá manipulace

 + žádná doba zahřívání díky metodě pulsního svařování

 + svařování termoplastických fólií z umělé hmoty

 + jakéhokoliv druhu

 IMPULZNÍ SVAŘOVAČKA FÓLIE / IMPULZNÁ ZVÁRAČKA

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz

Pobočka pro Slovensko | Tel.: +421 258 303 169 | E-mail: obchod@branopac-antalis.sk | www.branopac-antalis.sk

BALICÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ
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ŘEZACÍ SYSTÉMY A BALICÍ STOLY PRO VAŠI VÝROBU, EXPEDICI, OBCHOD, E-SHOP,...

Nabízíme komplexní řešení Vašeho balícího pracoviště. Nabízíme modulární systémy pro řezání všech typů materiálu

v rolích – papíru, vlnité lepenky, fólie nebo netkané textilie, apod. Pomůžeme Vám s výběrem a návrhem vhodného

pracovního místa nebo balicího stanoviště. 

Jsme výhradní partneři společnosti HÜDIG+ROCHOLZ pro Českou a Slovenskou republiku.

RÁDI ZODPOVÍME VŠECHNY VAŠE DOTAZY. KONTAKTUJTE PŘÍMO SVÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

NEBO NAŠI TECHNICKOU PODPORU NA TEL.: +420 539 092 609.

POPIS

• výkonný automat pro řezání materiálu v rolích

• řezání papíru, lepenky, fólií, pěny

• řezná šířka 100 - 200 cm

• vysoká kvalita a rychlost řezu

• modulární řešení

HÜDIG+ROCHOLZ 

 AUTOMATICKÝ ŘEZACÍ STROJ ZA 530 / AUTOMATICKÝ REZACÍ STROJ ZA 530

POPIS

• horizontální a vertikální řezací stojany

• dvojitý řezací nůž

• kazeta s kotoučovým nožem pro papír, lepenku,..

• kazeta s čepelí pro řezání měkkých fólií

• připevnění na stůl nebo zeď

• až do nosnosti 100 kg role

• až do průměru role 800 mm

  ŘEZACÍ STOJANY HÜDIG+ROCHOLZ / REZACIE STOJANY HUDIG + ROCHOLZ

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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BALICÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

 Řezná šířka (cm)  Řezná výška max 
(mm)

Šířka a stroje 
(mm)

 Výška stroje 
(mm)

Hmotnost stroje 
(kg) Váha role (kg) Rychlost posuvu 

(m/s)
 Řezná rychlost 

(m/s) Hlučnost (dB)

100

6

 1750

1450

300

200 cca. 0,20 - 0,475 cca. 0,75 - 1,50 70

125 2000 330

150 2250 360

180 2550 390

200  2750 420
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POPIS

• pro řezání papíru a fólie

• snadné ovládání jednou rukou

• nastavitelné uchycení

• ozubená trhací lišta

• pro šířky rolí do 100 cm

• pro dutinky 20-80 mm

• moderní design

 RUČNÍ ŘEZAČKY NA PAPÍR A FÓLIE HÜDIG+ROCHOLZ / RUČNÝ REZAČKY NA PAPIER A FÓLIE

VARIO-CUT Hüdig+RocholzVARIO Hüdig+Rocholz

VARIO Hüdig+Rocholz

VARIO-CUT Hüdig+Rocholz

POPIS

• velké množství variant

• modulární řešení

• moderní pracovní stoly splňují nejvyšší 
požadavky a ergonomii práce

 PRACOVNÍ STOLY HÜDIG+ROCHOLZ / PRACOVNÉ STOLY HUDIG + ROCHOLZ

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz

Pobočka pro Slovensko | Tel.: +421 258 303 169 | E-mail: obchod@branopac-antalis.sk | www.branopac-antalis.sk

BALICÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ



BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420  518  328  035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz

Pobočka pro Slovensko | Tel.: +421 258 303 169 | E-mail: obchod@branopac-antalis.sk | www.branopac-antalis.sk



• BALICÍ PAPÍRY

• PROKLADOVÉ PAPÍRY

• VODĚODOLNÉ PAPÍRY

• PROTISKLUZNÉ PAPÍRY

• POTRAVINÁŘSKÉ PAPÍRY

• ANTIKOROZNÍ PAPÍRY S VCI

1 PAPÍRY A LEPENKY
vhodné pro běžné balení, prokládání, 

překrývání a antikorozní ochranu

• PLOCHÉ SÁČKY Z BUBLINKOVÉ FÓLIE

• RYCHLOUZAVIRATELNÉ SÁČKY

• VCI PLOCHÉ SÁČKY

• 2D PLOCHÝ LDPE SÁČEK SE ZÁLOŽKAMI

• 3D LDPE VAK

9 SÁČKY A VAKY
pro skladování, ochranu, přepravu a základní balení
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VYRÁBÍME SÁČKY, PYTLE A 3D VAKY PODLE ZADÁNÍ ZÁKAZNÍKA

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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SÁČKY A VAKY

MATERIÁL

• opakovaně uzavíratelný a použitelný

 RYCHLOUZAVÍRATELNÉ SÁČKY / RYCHLOUZATVÁRATEĹNÉ VRECIA ZIP-LOCK

MATERIÁL

 + sáčky s antikorozním účinkem

 + konvertujeme fólie s VCI inhibitory

 + v různých tloušťkách

 + dodáváme v různých formátech včetně 
uzavíráním dle požadavků zákazníka

 VCI PLOCHÉ SÁČKY / VCI PLOCHÉ VRECIA 

MATERIÁL

• sáček s ochrannými bublinkami chrání obsah proti 
nárazům a otřesům, znečištěním a prachem

• možnost v provedení s VCI (antikorozní účinek)

• dodáváme v různých formátech dle požadavků zákazníka

 PLOCHÉ SÁČKY Z BUBLINKOVÉ FÓLIE / PLOCHÉ VRECIA Z BUBLINKOVEJ FÓLIE

Dodáváme v těchto rozměrech: 

40 x 60 mm

60 x 80 mm 

70 x 100 mm

80 x 120 mm

100  x 150 mm

120  x 170 mm

150  x 220 mm

200  x 300 mm

250  x 350 mm

• z antikorozního papíru BRANOrost • z VCI bublinkové fólie BRANOfol LPM • z bariérové hliníkové fólie
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SÁČKY A VAKY

MATERIÁL

• dodáváme po kusech ale i rolích s perforací

• možnost v provedení s VCI (antikorozní účinek)

POUŽITÍ

• vyložení mřížkových boxů, boxů a přepravek

• zakrytí palet nebo nákladů

 2D PLOCHÉ LDPE SÁČKY SE ZÁLOŽKAMI / 2D PLOCHÉ LDPE VRECIA SO ZÁLOŽKAMI

Bezpečnou ochranu pro zasílání, dopravu nebo skladování citlivých 

elektronických součástí nabízejí nevodivé ploché sáčky nebo hadicové 

fólie z polyetylénu. Jsou k dostání s následujícími standardními potisky: 

označení typu, výstražný symbol ESD, symbol recyklace a č. LOT.

 ESD ANTISTATICKÉ SÁČKY / ESD ANTISTATICKÉ VRECIA

Vodivé sáčky jsou z černé elektrostatické a vodivé fólie. Jsou 

vhodné pro zasílání elektronických součástek, plošných spojů, 

čipů a paměťových médií. Nepoužívat pro baterie a akumulátory. 

Jsou k dostání rovněž s běžnými standardními tisky.

  ELEKTROVODIVÉ SÁČKY / ELEKTROVODIVÉ VRECIA

 3D LDPE VAK / 3D LDPE VAK

Recyklovatelné a svařitelné fóliové sáčky slouží jako ochrana proti 

elektrostatickému výboji při dopravě a zasílání elektronických součástí.

Jsou kromě toho potiskovatelné a splňují následující technické požadavky:

• vnější vrstva nevodivý polyester

• povrchový odpor Rs = 1010 – 1011 Ω

• elektrostatické odstínění < 15 nJ

• (energy test, HBM s 1000 V)

• metalizování – hliníkové napařování

• vnitřní strana – nevodivý polyetylén

  ANTISTATICKÉ SÁČKY / ANTISTATICKÉ VRECIA

MATERIÁL

• dodáváme po kusech

• možnost v provedení s VCI (antikorozní účinek)

POUŽITÍ

• vyložení mřížkových boxů, boxů a přepravek

• zakrytí palet nebo nákladů
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• VCI PAPÍR

• VCI FÓLIE

• VCI CHIPS

• VCI CELULÓZOVÉ PŘÍŘEZY

• VCI LEPICÍ PÁSKA

• ANTIKOROZNÍ OLEJE A ROZTOKY

• ODSTRAŇOVAČ KOROZE

10 
OCHRANA 
PROTI KOROZI
pro bezpečné dlouhodobé skladování, 

transport a konzervaci kovových produktů
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POTŘEBUJETE PORADIT S ANTIKOROZNÍM BALENÍM? KONTAKTUJTE PŘÍMO SVÉHO OBCHODNÍHO 

ZÁSTUPCE NEBO NAŠI TECHNICKOU PODPORU NA TEL.: +420 539 092 609. RÁDI ZODPOVÍME 

VŠECHNY DOTAZY.

  VCI METODA – OBAL A ÚČINNÁ OCHRANA PROTI KOROZI V JEDNOM

LZE ÚČINNĚ SNÍŽIT NÁKLADY ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ KOROZÍ?

VÝHODY OBALOVÝCH MATERIÁLŮ S VCI

• obalový materiál chrání výrobek při skladování a přepravě včetně antikorozní ochrany 

• pro rozbalení je ihned připravený k další operaci 

• jednoduché použití i likvidace 

• zdravotně nezávadný a ekologický obal 

VCI 

Volatile corrsion inhibitor neboli vypařovací inhibitor koroze je speciální látka, která dokáže ochránit povrch vašich kovových 

produktů před negativními účinky koroze tím, že na povrchu kovu vytvoří neviditelný ochranný fi lm. 

ATMOSFÉRICKÁ KOROZE ŽELEZA (ELEKTROCHEMICKÁ KOROZE)

je příčinou až 80 % ztrát způsobených korozí. Dochází k ní vlivem relativní vlhkosti vzduchu nad kritickou hodnotu 

60 %-80 %. Korozní působení atmosféry v dané územní lokalitě je dáno tzv. dobou ovlhčení povrchu kovu. V našich 

podmínkách je doba ovlhčení přibližně jedna třetina roku. Agresivitu atmosféry ovlivňuje řada přítomných látek, 

z nichž v našich podmínkách je nejvýznamnějším stimulátorem koroze oxid siřičitý a chloridy. 

JAK SE VCI DOKÁŽE PŘENÉST NA POVRCH KOVOVÝCH PRODUKTŮ? 

nosičem inhibitorů jsou různé druhy materiálů, které mohou plnit i funkci obalu, např. papír, fólie, lepenka, vlnitá lepenka, 

čipsy, oleje. 

JAKÝM ZPŮSOBEM INHIBITORY OCHRÁNÍ KOVOVÉ PRODUKTY? 

Při zabalení produktu do obalového materiálu obsahujícího VCI a uzavřen do vhodného obalu, vytvoří se uvnitř obalu díky 

vystupujícím VCI inhibitorům ochranná atmosféra. Tyto páry pak pokryjí kovové produkt neviditelnou ochrannou vrstvou, která 

zabraňuje korozním změnám tak dlouho, dokud je předmět zabalen. Jakmile se balení otevře, aktivní ochranná vrstva VCI se 

rozptýlí do okolního prostředí a umožní tak okamžité použití zabaleného produktu bez dalších dekonzervačních procedur.

JAK DLOUHO DOKÁŽÍ INHIBITORY OCHRÁNIT KOVOVÉ VÝROBKY PŘED 
KOROZÍ A KTERÝ TYP NOSIČE JE VHODNÝ PRO VAŠE ÚČELY?

V naší nabídce naleznete různé druhy ochranných materiálů na bázi VCI, které se liší jak dobou činnosti (od krátkodobé 

po několik let), tak účelem použití. Naši produktoví specialisté jsou vám kdykoli k dispozici pro konzultaci vhodného typu 

materiálu pro Vaši potřebu. 

ANTIKOROZNÍ VCI PAPÍRY 

Papíry poskytnou účinnou ochranu kovovým produktům před korozí nejen při kontaktu, ale i v prostoru do vzdálenosti 30 cm 

a to do 15 min. Povrchy, které mají být chráněny, je potřeba zajistit aby byly suché a bez zbytků koroze, agresivních látek 

z čisticích prostředků atd. Součástky, nesmí mít žádný přímý kontakt se dřevem nebo materiály s kyselým pH. Mělo by být 

rovněž odstraněno znečištění a vysoká relativní vlhkosti v obalu. 

ANTIKOROZNÍ VCI FÓLIE 

Speciální polyetylenová fólie s aktivní VCI ochranou proti korozi je průhledná, většinou s modrým nádechem, neobsahuje dusitany 

a působí na obou stranách. Je vodotěsná, svařitelná a vhodná pro automatické balení a výrobu konfekce. Fólie poskytují účinnou 

ochranu kovovým výrobkům před korozí nejen při kontaktu, ale i v prostoru. Antikorozní ochrana je závislá na objemu a těsnosti 

obalu, vytvoření dostatečná ochranné atmosféry uvnitř VCI fólie se pohybuje v rozmezí od 30 minut do 24 hodin. Tento typ 

obalu se hodí zejména pro balení nepravidelných předmětů, dutých těles, závitů, trubek a strojů. Nejlepší možná ochrana 

vzniká, když obal tvoří uzavřený prostor bez možnosti přístupu vody. 

PAPÍR I FÓLIE JSOU DODÁVÁNY 

DLE POŽADAVKŮ A POTŘEB ZÁKAZNÍKA. 

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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OCHRANA PROTI KOROZI

PAPÍR FÓLIE

v rolích plochá fólie

přířezy hadice, polohadice

sáčky sáčky

2D vaky 2D a 3D vaky
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ALTERNATIVA

VCI fólie82

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Krabice z vlněné lepenky
VCI lepicí páska

38
83

 BRANOROST - ANTIKOROZNÍ PAPÍR

MATERIÁL

• antikorozní papír obsahující VCI vypařovací 
inhibitory koroze (VCI- Volatile Corrosion Inhibitor) 
patří do tzv. suché VCI konzervace

• vysoká kvalita a dlouhodobá ochrana

• široká nabídka typů s různou gramáží a povrchovou 
úpravou podle druhu baleného kovu

• papír je standardně potištěn logem výrobce, ale je 
možné ho opatřit i potiskem s fi remním logem

• na dotaz můžeme poskytnout různé typy 
provedení dle použití - sáčky, přířezy, archy

APLIKACE

Těkavé látky  - inhibitory se vypařují ze svého nosiče 
(papíru) a vytváří antikorozní ochrannou atmosféru 
uvnitř obalu kovových výrobků a polotovarů.

• působí jak při kontaktu, tak uvnitř 
uzavřeného prostoru bezkontaktně

• mezioperace, přeprava i dlouhodobé skladování

VÝHODY

 + ochrana těžko přístupných povrchů kovových 
dílů, dutin, otvorů, částí strojů, ložisek

 + mechanická a antikorozní ochrana v jednom

 + jednoduchá aplikace (na rozdíl od tekutých 
antikorozních prostředků) 

 + po vybalení je zboží okamžitě připraveno 
k použití bez nutnosti očištění

 + díky antikorozní ochraně ušetříte náklady v mezioperacích

 + papír je ekologicky zlikvidovatelný a recyklovatelný

VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR) OBALOVÉ MATERIÁLY NOSNÝ MATERIÁL PAPÍR   

BRANOrost R - chrání železo, ocel, cín a čistý 
hliník. Na dotaz: kadmium, zinek, nikl, olovo, 

hořčík, wolfram, molybden, měď a její slitiny

BRANOrost U  - univerzální - ochrana železa, 
oceli, litiny (účinné pouze v přímém kontaktu 

výrobek-papír), zinek, chrom, měď, mosaz, 
bronz, čistého hliníku a cínu. Na dotaz: 

kadmium, olovo, hořčík, wolfram a molybden.

K - krepový, P - s PE vstvou, NX - zesílený, 

PK - krepový odpuzující vodu.

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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OCHRANA PROTI KOROZI

BRANOrost R
oblast použití: ocel, litina, 

čistý hliník, čistý zinek

R 5 (50 g/m2) - hladký

R 7 (70 g/m2) - hladký 

R 9 (90 g/m2) - hladký

KR 11 (125 g/m2) - krepový 

PR 7 (90 g/m2) -  s vrstvu PE 

PKR 18 (180 g/m2) – 
krepový, s vrstvou PE

NXR 12/13 (130 g/m2) - 
zesílený vláknem, s vrstvou PE

BRANOrost U
univerzální použití: ocel, barevné 

kovy, čistý hliník, litina pouze 
v přímém kontaktu výrobku z VCI 

papírem

U 5 (50 g/m2) - hladký

U 7 (70 g/m2) - hladký

KU 11 (125 g/m2) - krepový

PU 7 (95 g/m2) - s vrstvou PE

BRANOrost M
bez dusitanů, vhodný pro 

potravinářský průmysl 

M 7 (72 g/m2) - hladký

M 9 (90 g/m2) - hladký

BRANOcop C
pro ochranu mědi 
a měděných slitin

C4 (40 g/m2) - hladký

KC 10 (115 g/m2) - krepový

PKC 12 (100 g/m2) - 
krepový, s vrstvou PE

FERROgard
neobsahuje dusitany, 
není vhodný na zinek

FERROgard 50 (50 g/m2) - hladký   

FERROgard 70 (70 g/m2) -  hladký

FERROgard 110 K (110 g/m2) - krepový

FERROgard 65 P (65 g/m2) - s vrstvou PE

FERROgard 90 P (90 g/m2) - s vrstvou PE

FERROgard 160 KP (160 g/m2) - krepový, s vrstvou PE

MULTIguard
oblast použití: ocel, 
litina omezeně, čistý 

zinek, čistý hliník  

MULTIguard 50 (50 g/m2) - hladký 

MULTIguard 70 (70 g/m2) - hladký 

MULTIguard 90 P (90 g/m2) - s vrstvou PE

MULTIguard 110 K (130 g/m2) - krepový

Dlouhodobá ochrana - doba ochrany je závislá 
na použitém systému, přepravních a skladovacích  
podmínkách a na těsnosti vnějšího obalu.

Krátkodobá ochrana do 12 měsíců u litin, 
18 měsíců u olova a železa.

BRANOrost R 15 min

BRANOrost M 15 min.

BRANOrost U 15 min. pro železo, 24 h. pro neželezné kovy

FERROgard 15 min.

MULTIguard 15 min. pro železo, 24 h. pro neželezné kovy

DOBA, ZA JAKOU ZAČNE PŮSOBIT OCHRANNÁ 
ATMOSFÉRA S VCI UVNITŘ OBALU

(při 20 °C a max. vzdálenost mezi obalem 
a chráněným povrchem je 30 cm)
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MATERIÁL

• multifunkční transparentní fólie obsahující VCI inhibitory

POUŽITÍ

• široká nabídka šířek a tlouštěk

• dodáváme formě plochých sáčků, vaků se záložkami, 3D vaků,

• přířezů a vložek na vyložení beden a kontejnerů

VÝHODY

• spolehlivá ochrana proti korozi všech druhů kovů 
a slitin a zabránění znečištění produktu

• transparentnost fólie umožňuje snadnou 
kontrolu zabaleného produktu

• jednoduchá aplikace i odstranění

• okamžité použití přepravovaného zboží

• nákladové úspory v mezioperacích, skladovém 
a provozním hospodářství

• ekologická likvidace, recyklovatelnost

PRO OPTIMÁLNÍ OCHRANU VAŠEHO ZBOŽÍ DOPORUČUJEME NÁSLEDUJÍCÍ TYPY BRANOFOL FÓLIE

• BRANOFOL M3 XS Monofolie – splňuje nejvyšší nároky na pevnost

• BRANOFOL R2 Skinfolie – účinná jedna strana fólie

• BRANOFOL R Strechfolie – strečová fólie, oboustranně účinná

• BRANOFOL LPM bublinková fólie – antikorozní bublinková fólie

ANTIKOROZNÍ FÓLIE S VCI OCHRANOU (AKTIVNÍMI INHIBITORY KOROZE)

BRANOFOL M3 XS BRANOFOL LPMBRANOFOL sáčky

MATERIÁL

• LDPE fólie s přídavkem VCI k ochraně proti korozi

• působí jak při kontaktu, tak uvnitř uzavřeného 
prostoru, tak bezkontaktně

POUŽITÍ

• chrání především ocel, železo a litinu

• uchovávání baleného zboží při přepravě

• multifunkční dopravní a skladové balení pro kovové díly

VÝHODY

 + balení je současně spolehlivou ochranou proti korozi

 + jednoduchá, bezpečná manipulace

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Kartonová krabice
Lepicí páska VCI

38
83

ALTERNATIVA

Antikorozní papír95

ALTERNATIVA

VCI papír95

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Kartonová krabice
Lepicí páska VCI

38
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  BRANOFOL FÓLIE / BRANOFOL FÓLIA

  METAL-GUARD VCI FÓLIE / METAL-GUARD VCI FÓLIA

MATERIÁL VÝROBKU NOSNÝ MATERIÁL DLOUHODOBĚJŠÍ 
OCHRANA VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Ocel, litina, pozinkovaná 
ocel, nikl, hliník FÓLIE BRANOfol M3

Svařování, ploché 
a 3D vaky, návleky, 

vložky

BRANOfol M 3.06 – 3.15 BRANOfol M XS 3.06 – 3.15

60 -150 my XS extra pevná, 60 -150 my

antikorozní strečová fólie

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz

Pobočka pro Slovensko | Tel.: +421 258 303 169 | E-mail: obchod@branopac-antalis.sk | www.branopac-antalis.sk

OCHRANA PROTI KOROZI
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MATERIÁL

• celulózové přířezy impregnované účinnou látkou VCI

APLIKACE

• vložka do stávajících, pokud možno utěsněných obalů 
(např. PE-sáčky, trubky, bedny)

• vkládá se na ochranu proti korozi do skříňových 
rozvaděčů a beden s nástroji

• expedice CKD (nelakovaných) plechových dílů

VÝHODA

 + dlouhý ochranný účinek

 + možnost potisku

 + cenově příznivý a bezpečný výrobek

 VCI CHIPS

POPIS

• bílá lepicí páska s označením VCI v 6 jazycích (němčina, 
angličtina, francouzština, arabština, ruština a čínština)

POUŽITÍ

• důležitý příspěvek k účinnému balení chránícímu proti korozi s VCI

  LEPICÍ PÁSKA VCI / VCI VÝSTRAŽNÁ LEPIACA PÁSKA

MATERIÁL

• celulózové přířezy impregnované účinnou látkou VCI

APLIKACE

• vložka do stávajících, pokud možno utěsněných 
obalů (např. PE - sáčky, trubky, bedny)

• vkládá se na ochranu proti korozi do skříňových 
rozvaděčů a beden s nástroji

• expedice *CKD, MKD, SKD dílů

VÝHODY

 + spolehlivý zásobník VCI nabízí dlouhý ochranný účinek

 + potištění možné na přání zákazníka

 + šetří čas, cenově příznivý, bezpečný, ekologický

  VCI DISK

*CKD (Completely-Knocked-Down) představují dodávku dílů 

a komponentů v nejvyšším stupni rozloženosti v rámci logistického 

řetězce, MKD (Medium-Knocked-Down), SKD (Semi-Knocked-Down)

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz

Pobočka pro Slovensko | Tel.: +421 258 303 169 | E-mail: obchod@branopac-antalis.sk | www.branopac-antalis.sk
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POPIS PRODUKTU

• ochrana všech kovových částí sériových 
a přesných výrobků, strojů, měřidel, nástrojů

• ochrana všech pohyblivých částí při přepravě

• doba zasychání 2 hodiny

• dočasná ochrana proti korozi - doba ochrany ve 
vhodném obalu a uvnitř místnosti 12- 24 měsíců

• balení v 10-200 litrových barelech nebo ve sprejích

BRANOtect A III

Tekutý antikorozní prostředek z rafi nátů minerálních 
olejů, petrolejových destilátů a antikorozních přísad; 
neobsahuje ani silikon ani tuk z ovčí vlny. 

Produkt se vyznačuje vynikajícím vzlínáním, 
mazacím účinkem a vytěsňováním vody. 

 ANTIKOROZNÍ KAPALINA BRANOTECT A III / ANTIKORÓZNA KVAPALINA BRANOTECT A III

Hustota při
+ 20 °C Síla fi lmu Povaha fi lmu Doba schnutí Užitkovost Bod vzplanutí Třída nebezpečí 

(VbF)
Rozpustnost 

ve vodě

0,81 g/cm3 cca 2 my olejový cca 2 hodiny cca 180 m2 /l 61 °C A III benzín speciál, 
prostý aroma

VÝHODY

 + na kovových plochách vytváří mimořádně tenký, 
ale přesto vysoce účinný přechodný ochranný fi lm

 + podél kovové povrchové plochy proteče do lícovacích spár, 
drážek a pórů a vytěsní přitom zachycenou vlhkost

 + je vhodný pro všechny druhy kovů

TECHNICKÉ ÚDAJE

BRANOtect A III je možné odstranit všemi obvyklými čistícími a odmašťovacími 
metodami, pokud je to vůbec díky tenké tloušťce fi lmu potřebné. 

Doba ochrany je závislá na klimatu, stupni znečištění ovzduší, čistotě kovové plochy. Jako orientační body platí pro: 

BRANOtect A III:

ve vhodném přebalu, uvnitř místnosti: 12 – 24 měsíců

ve vhodném obalu, venku: 6 – 12 měsíců

volně ložený venku pod přístřeškem: 4 – 8 týdnů

BRANOtect Premium (Export):

ve vhodném přebalu, uvnitř místnosti: více než 5 let

ve vhodném obalu, venku: více než 5 let

volně ložený venku pod přístřeškem: více než 5 let

venku bez přístřešku: několk měsíců

APLIKACE

Nanáší se ponořením, nátěrem nebo postřikováním. Nechat 1-2 h odpařovat. Nenanášet na horké díly.

Použití a dávkování

Jako konzervování mezi jednotlivými stupni zpracování, při meziuskladnění, např. zhotovení 
zásob, konec týdne, podniková dovolená nebo pozastavení práce. Jako pomoc při montáži na 
pracovišti. Díky své schopnosti tečení uvolňuje BRANOtect také pevně usazené šrouby.

Ochrana všech kovových částí, sériových výrobků, přesných výrobků, konstrukčních skupin, 
strojů, příslušenství, nástrojů, měřidel, spínacích kontaktů, všech pohyblivých částí při přepravě. 
Dalšími oblastmi použití jsou domácnost, údržba automobilu, péče o automobil.

Balení v 10-200 litrových barelech nebo ve sprejích. 

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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 ANTIKOROZNÍ OLEJ BRANOROL / ANTIKORÓZNA OLEJ BRANOROL

Hustota při
+ 20 °C Bod vzplanutí Neutralizační číslo

Kinematická 
viskozita při

+ 40 °C

0,91 g/cm3 > 180 °C cca. 15 48 mm2/s

TECHNICKÉ ÚDAJE

APLIKACE

• ochrana převodovek, pump, motorů, válců, potrubí během dopravy a skladování

• speciálně určen k ochraně železa

Používá se k ochraně dutých prostor převodovek, pump, motorů, válců, potrubí, nádrží během dopravy a skladování nově 
vyrobených jednotek; ale také při sezónním vyřazení z provozu (zemědělské stroje, zařízení k odklízení sněhu, lodí). Nepoužívá 
se na ochranu dutin karosérií automobilů.

 DÁVKOVÁNÍ

Obecně 1 m3 : 300 ml BRANOrol na m3 dutin. (U větších agregátů se prosím poptat). BRANOrol se smí používat výhradně 
k popsaným účelům (balení/konzervace kovových dílů, které se nutno chránit). Za následné škody, které vzniknout jiným 
použitím, nemůže být převzato ručení/záruka. Dalšími oblastmi použití jsou domácnost, údržba automobilu, péče o automobil.

POPIS PRODUKTU

Konzervační a antikorozní olej BRANOrol chrání dvojím  způsobem:

• jako olejový fi lm na kovových plochách

• odvádí malé množství účinných antikorozních látek nad olejovou 
hladinu, princip VCI - v uzavřených dutých prostorách se utváří 
trvale chránící atmosféra

Antikorozní olej na bázi minerálních olejů, bez rozpouštědel, vosku, 
tuku z ovčí vlny, silikonu, neobsahuje ani anorganické přísady.

(platí pro standard BRANOROL 32/10; ostatní viskozity na požádání)

Jednotlivé díly zabalené 
do papíru VCI 

VCI fólie v přepravním 
kontejneru

Kombinace papíru VC
a hliníkové bariérové fólie 
pro dlouhodobé skladování

VCI paletový 3D vak 
v kombinaci s VCI chipsy

Papírové antikorozní sáčky

VCI fi lm v roli

VCI papírové přířezy 
na prokládání

VCI exportní obal 
pro blok motoru

VCI papírový box pro 
volně vložené zboží

VCI sáček pro výrobce 
dílů automotive

Čerpadla připravená 
pro export s prokladem 
z VCI papíru

Ložiska ve VCI sáčku 
vyrobeném na míru

PŘÍKLADY APLIKACÍ VCI PAPÍRU A VCI FÓLIÍ

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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Tekutý patentovaný odstraňovač koroze

• EVAPO-RUST využívá jedinečné selektivní chelatační 
činidlo odstraňující rez (oxid železitý) při neutrálním pH, 
aniž by poškozoval zdraví nebo životní prostředí.

APLIKACE

• doporučujeme aplikovat při teplotě lázně nad 15 °C

• aplikuje se namáčením. Zrezivělou součástku zcela 
ponoříte do přípravku EVAPO-RUST a necháte působit asi 
30 minut. Doba účinku se může prodloužit až na 24 hodin, 
v závislosti na rozsahu a závažnosti koroze, a teplotě.

• montážní pomůcka a dopravní ochrana

VÝHODY

 + účinný odstraňovač koroze

 + snadno se používá

 + EVAPO-RUST cíleně působí na oxidy železa, nepoškozuje ostatní 
látky jako je hliník, mosaz, meď, plast, pryž, křemík, dřevo, sklo

 EVAPO-RUST ODSTRAŇOVAČ KOROZE / EVAPO-RUST ODSTRAŇOVAČ KORÓZIE

 OCHRANNÝ ROZTOK BRANORAL/ OCHRANNÝ ROZTOK BRANORAL

Barva Zápach Hustota při 
+ 20 °C

Bod 
vzplanutí Hodnota pH Mísitelnost

nažloutlá, 
transparentní

lehce 
alkoholový 1,13 g/cm3 42 °C ca. 8

libovolně 
mísitelné 
s vodou

Hustota při
+ 20 °C

Bod 
vzplanutí

Třída 
nebezpečí 
dle VbF

Zápalná 
teplota Mísitelnost

0,81 g/cm3 12 °C B 425 °C

s vodou, alkoholem, ketony aj.
s bílými oleji nebo CKW 
mísitelné v koncentraci 

(ca. 1 %) potřebné k použití

TECHNICKÉ ÚDAJE BRANORAL B60

TECHNICKÉ ÚDAJE BRANORAL C10

POPIS PRODUKTU

Antikorozní roztok pro oplachovací lázně

• vodnou mísítelný alkoholový roztok účinné látky 
k použití ve zředěném stavu v kapalinách použí-
vaných při obrábění nebo v oplachovacích lázních

• koncentrace činí obvykle 1- 6 procent hmotnosti

• bez obsahu dusitanů, silikonu nebo hydrazinu

• zabraňuje korozi na kovových částech po oplachu

• BRANOral B60: železo, ocel, litina

• BRANOral C10: barevné kovy

APLIKACE

• ponořením do lázně

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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Vyrábíte produkty náchylné ke  korozi? Transportujete 

tyto výrobky do zámoří? Pak víte, že koroze vede k reklamacím 

zákazníků, složitým a  nákladným opravám a  v  nejhorším případě 

k nutnosti sešrotování a výroby nového kusu.

Příčin koroze je mnoho a  často jsou obtížně odhalitelné. Dokonce 

i  malé vady ve  výrobním procesu mohou způsobit zvýšenou 

pravděpodobnost koroze a tím i zvýšení budoucích nákladů.

BRANOPAC CZ | Antalis vám pomůže tyto náklady ušetřit. 

Jsme schopni nejen zajistit vhodné ochranné antikorozní balení, ale 

i optimalizovat Váš balicí proces.

CORRCONSULT – BEZPEČNOSTNÍ TESTY V LABORATOŘI

Základem procesu je odborná zkouška celého procesního řetězce 

počínaje kontrolou základního výrobního metriálu, čištěním, 

skladováním a přepravou. Všechny dílčí oblasti jsou intenzivně 

studovány, aby se dalo předejít případné korozi a našly se případné 

příčiny koroze, které je nutno odstranit. Nabízíme Vám možnost 

použít naši moderně vybavenou laboratoř. Rozsáhlejší testy jsou 

prováděny ve spolupráci s externími institucemi.

 MÁTE PROBLÉMY S KOROZÍ? 
PŘÍČINA ČASTO VZNIKNE JIŽ VE VÝROBNÍM PROCESU

POTŘEBUJETE PORADIT S ANTIKOROZNÍM BALENÍM? KONTAKTUJTE PŘÍMO SVÉHO OBCHODNÍHO 

ZÁSTUPCE NEBO NAŠI TECHNICKOU PODPORU NA TEL.: +420 539 092 609. RÁDI ZODPOVÍME 

VŠECHNY DOTAZY.

• sběr klimatických dat

• pH prostředí

• koncentrace

• vodivost

• přítomnost chloridů 

 a dalších látek

• současně používaná ochrana 

 proti korozi

• laboratorní korozní zkoušky

• optimalizace balení

• optimalizace skladovacích   

 požadavků
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11 EXPORTNÍ BALENÍ
antikorozní ochrana a obalový materiál 

pro zámořská balení

• BARIÉROVÉ HLINÍKOVÉ FÓLIE

• UV TEPLEM SMRŠTITELNÁ FÓLIE

• VYSOUŠEDLA

• VCI DISK

• INDIKÁTOR VLHKOSTI, NÁRAZU, NÁKLONU
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Každé zboží vyžaduje specifi cký postup a materiály, což je dáno jeho jedinečnými atributy, ale obecně lze postup balení 

defi novat následovně:

1. Na podklad, který tvoří dřevěná paleta se položí bariérová fólie na níž se upevní balené zboží. Pokud má balené 

zboží ostré hrany a rohy, které by mohly poškodit obal, pak je nutné obalit je materiálem, který dokáže případným 

škodám zabránit.

2. Do balení se integrují vysoušedla, jejichž počet je definován výpočtem na základě velikosti balení a předpokládané 

doby konzervace zboží v balení.

3. Zboží se přikryje vrstvou fólie a přivaří se ke spodní fólii, která tvoří podklad.

4. Ke zjištění zbytkové vlhkosti se fólie opatří indikátorem vlhkosti.

5. Z obalu se odsaje vzduch a balení se hermeticky uzavře.

6. Kolem baleného zboží se postaví bednění, aby se předešlo mechanickému poškození při přepravě. Dřevěný obal se opatří 

indikátory otřesu či náklonu, aby se dala zjistit případná nežádoucí manipulace.

 TECHNOLOGICKÝ POSTUP EXPORTNÍHO BALENÍ

1. 4.2. 3. 5. 6.

MATERIÁL
hliníková fólie chránící produkty před:

• klimatickými vlivy při přepravě (zámořské) a uskladnění

• UV zářením, účinky agresivních plynů, olejů, kyselin, plísněmi

• mechanickým poškozením a nepříznivými vlivy okolního prostředí

POUŽITÍ

• třívrstvá (TRIPLEX) – pro běžné namáhání, vhodná 
zejména pro menší přepravní jednotky a výrobu sáčků

• čtyřvrstvá (QUADRUPLEX) fólie – pro extrémní namáhání, 
vhodná zejména pro nepravidelné a hranaté díly a velké stroje

VÝHODY

 + při aplikaci správného technologického postupu a použití 
dostatečného množství vysoušedel, které sníží vlhkost uvnitř 
obalu pod kritickou hranici, vznikne uvnitř obalu kryptoklima, 
ve kterém nevzniká koroze, oxidace, zvlhnutí, či plísně

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Svařovací kleště
Vysoušecí sáčky
Čidla vlhkosti

71
92
92

ALTERNATIVA

VCI fólie82

  BARIÉROVÁ HLINÍKOVÁ FÓLIE / BARIÉROVÁ FÓLIA

KONTAKTUJTE NAŠEHO OBCHODNĚ-TECHNICKÉHO ZÁSTUPCE NEBO NAŠE PRODEJNÍ 

ODDĚLENÍ NA ČÍSLECH UVEDENÝCH V ZÁPATÍ STRÁNKY.

POTŘEBUJETE ZAJISTIT PROFESIONÁLNÍ PŘEPRAVNÍ BALENÍ VČETNĚ ANTIKOROZNÍ OCHRANY?

• poskytujeme speciální balicí službu zaměřenou na exportní zásilky

• více naleznete v sekci služby

• rádi Vám pomůžeme s ralizací kompletního exportního balení vašich produktů, nebo poskytneme konzultaci a poradíme
s výběrem správného materiálu

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz

Pobočka pro Slovensko | Tel.: +421 258 303 169 | E-mail: obchod@branopac-antalis.sk | www.branopac-antalis.sk
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POPIS PRODUKTU

V oblasti antikorozní ochrany větších výrobků a strojů jsou novým 
trendem teplem smrštitelné fólie. Jde o několikanásobně levnější 
řešení, než je tradiční exportní balení do dřevěných beden 

a hliníkových bariérových fólií, obzvlášť u rozměrnějších zásilek.

• nejvyšší tloušťka na trhu

• vysoká odolnost vůči vnějším vlivům - povětrnostním 
podmínkám, vlhku a UV záření

• účinné řešení pro rozměrné zásilky

• spojovací komponenty: teplem smrštitelná UV PE lepicí 
páska, v tloušťce 250 my, v šířce 9,6 mm a délce 50 bm

VÝHODY

 + 305 my má o třetinu! menší propustnost 
pro vodní páry než 200 my fólie

 + díky 305 my má vynikající odolnost v 
exponovaných místech (rohy, hrany,..)

 + modrá barva fólie lépe absorbuji teplo ze slunečního záření

 + variabilní - může být použita k zabalení 
malých i nadměrných ploch

 + dokonale kopíruje tvar baleného objektu a nezvětšuje 
tak zbytečně objem přepravované zásilky

 + ekonomická varianta exportního balení 
nadrozměrných samonosných zásilek

 + snadno opravitelná – sváry se uzavírají svařováním 
a tím se vytváří dokonalé ochranné pouzdro

 + vhodné řešení zejména pro výrobky, stroje, celky 
s povrchovou úpravou např. lakováním

 + recyklovatelný materiál

APLIKACE

V průběhu balení je fólie krátkodobě nahřívána 
horkovzdušnou pistolí, spouští se proces biaxiálního 
smršťování a fólie kopíruje povrch baleného celku. 

Fólie se spojují překrýváním jednotlivých vrstev a 
nevytváří žádné hrubé spoje. Po vychladnutí se tak vytvoří 
dokonale souvislý pevný voděodolný ochranný plášť.

Ideální pro balení velkých celků, protože fólie 
těšně kopíruje tvar a výrazně tak nezvětšuje objem 

přepravovaného objektu jako ostatní balící materiály.

Balení stavebních lešení, konstrukcí, stavebních dílů, 
výrobních linek, lodí, budov, mostů, kontejnerů,..

ALTERNATIVA

Bariérová fólie90

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Teplovzdušná pistole71

 UV TEPLEM SMRŠTITELNÁ FÓLIE / UV TEPLOM ZMRŠTITEĽNÁ FÓLIA

tloušťka fólie 305 my

 šířka role 1600 mm

obvod rukávu 6,1 m

plocha 1 role 305 m2

návin role 50 bm

barva modrá neprůhledná

hmotnost role 90 kg

MOQ 1 role

rolí na paletě 6

paleta 1600 x 1200 x výška cca 1000 mm

DOPLŇKOVÝ MATERIÁL

• UV teplem smrštitelná PE páska 250 my 
(šířka 9,6 mm, délka 50 bm)

• VCI teplem smrštitelná bílá fólie 235 my

• Horkovzdušné pistole

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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MATERIÁL

• vysoušecí sáčky jsou plněny vysoce aktivními vysoušecími látkami

• dodávány v několika velikostech i MINI sáčky

• plněny v jednotkách* 

APLIKACE

• chrání zařízení, obráběcí stroje atd. proti vlhkosti

• při exportním balení - vysoušedla jsou účinná v hermeticky 
uzavřeném obalu např.  hliníkové bariérové fólii

VÝHODY

 + pohlcovací schopnost až 35 % vlastní hmotnosti 
(při 80% relativní vlhkosti a 25 °C)

 + používání vysoušedel je základ profesionálně baleného zboží

ALTERNATIVA

VCI fólie
VCI papíry
VCI celulózové přířezy

82
79
92

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Bariérová fólie
Překližkový box

90
37

  VYSOUŠECÍ SÁČKY / VYSÚŠADLÁ

MATERIÁL

• celulózové přířezy impregnované účinnou látkou VCI

APLIKACE

• vložka do stávajících, pokud možno utěsněných 
obalů (např. PE-sáčky, trubky, bedny)

• vkládá se na ochranu proti korozi do skříňových 
rozvaděčů a beden s nástroji

• expedice *CKD, MKD, SKD dílů

VÝHODY

 + spolehlivý zásobník VCI nabízí dlouhý ochranný účinek

 + potištění možné na přání zákazníka

 + šetří čas, cenově příznivý, bezpečný, ekologický

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Překližkový box37

ALTERNATIVA

VCI papíry
Bariérová fólie

79
90

  VCI DISK

  INDIKÁTOR VLHKOSTI

POPIS
Indikátory vlhkosti ukazují danou relativní vlhkost 

v poli kde přechází zabarvení z modré na růžovou.

APLIKACE

• sledování vlhkosti uvnitř balení

• sledování účinnosti balení

VÝHODY

 + jednoduché upevnění

 + cenově výhodné oproti
elektronickým ukazatelům

* Jednotky vysoušedla dle DIN 55473 odpovídající přibližně těmto množstvím vyspoušedla:

JEDNOTKY 1/6 1/3 1/2 1 2 4 8

PŘIBLIŽNÁ HMOTNOST
AKTIVNÍ LÁTKY V G.

6 12 18 35 70 145 285

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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Potřebný počet vysoušedel v balení se stanovuje na základě vstupních informací a výpočetního vzorce. PRO VÍCE INFORMACÍ žádejte 

informační leták nebo produktový list a kontaktujte našeho technického poradce nebo zákaznické oddělení, spojení naleznete v zápatí stánky.

*CKD (Completely-Knocked-Down) představují dodávku dílů 

a komponentů v nejvyšším stupni rozloženosti v rámci logistického 

řetězce, MKD (Medium-Knocked-Down), SKD (Semi-Knocked-Down)
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  INDIKÁTOR NÁRAZU SHOCKWATCH2

POPIS

• plastový jednorázový štítek

• barevná signalizace překročení nastavených limitních hodnot

APLIKACE

• sledování mechanického namáhání při přepravě

• umístění na viditelné místo na vnějším obalu

• pro správný výběr indikátoru jsou důležité dvě klíčové 
vlastnosti zásilky: její velikost (objem) a hmotnost

VÝHODY

 + jednoduchá aplikace nalepením na vnější obal zásilky

 + vizuální prevence proti nevhodnému zacházení se zásilkou

 + identifi kace pomocí jedinečného kódu

 + odolný proti neoprávněné manipulaci

 + snížení škod při přepravě

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Překližkový box
Kartonová krabice

37
38

mš

HMOSTNOST 0,14 – 0,42 m3 0,42– 1,4 m3 1,4– 2,8 m3 2,8 – 7,0 m3 7,0 – 14,16 m3 14,16– 28 m3 nad 28 m3

0 – 5 kg 75 G 75 G 50 G 37 G - - -

5 – 11 kg 75 G 50 G 50 G 37 G 25 G - -

11 – 23 kg 50 G 50 G 37 G 25 G 25 G 15 G -

23 – 45 kg 50 G 37 G 37 G 25 G 15 G 15 G 10 G

45– 113 kg 37 G 37 G 25 G 25 G 15 G 15 G 10 G

113 – 454 kg 37 G 25 G 25 G 15 G 15 G 10 G 10 G

454– 907 kg 25 G 25 G 25 G 15 G 15 G 10 G 5 G

907– 2 268 kg 25 G 25 G 15 G 15 G 10 G 10 G 5 G

2 268– 4 536 kg 25 G 15 G 15 G 15 G 10 G 10 G 5 G

4 536– 6 804 kg - 15 G 15 G 10 G 10 G 5 G 5 G

6 804– 9 072 kg - - 10 G 10 G 5 G 5 G 5 G

9 072– 13 608 kg - - - 5 G 5 G 5 G 5 G

nad 13 608 kg - - - - 5 G 5 G 5 G

PŘEHLED INDIKÁTORŮ SHOCKWATCH2

indikátor nárazu 

ShockWatch2 
TEAL

indikátor nárazu 

ShockWatch2 
PURPLE

indikátor nárazu 

ShockWatch2

PINK

indikátor nárazu 

ShockWatch2 
ORANGE

indikátor nárazu 

ShockWatch2 
BLUE

indikátor nárazu 

ShockWatch2 
YELLOW

indikátor nárazu 

ShockWatch2

RED

ROZSAH 
CITLIVOSTI

SCHOPNOST 
REAGOVAT MATERIÁL REAKČNÍ DOBA TOLERANCE SIGNALIZACE INDIKÁTOR ZABEZPEČENÍ ROZMĚRY VÁHA POHOTOVOSTNÍ 

REŽIM

5 - 75 G
reaguje na 
jediném 
nárazu

POM 
(Polyoxymetylén)

0,5 – 50 ms ± 15 % červené 
zbarvení

mechanický 
obousměrný, 
odolný proti 
neoprávněné 
manipulaci

Aktivovaný 
indikátor již 

nelze ovlivnit, 
identifi kační 
čárový kód

42,93 mm x 
42,93 mm x 

6,35 mm
5 g

odlepením 
fólie, 

zabezpečení 
proti 

samovolné 
aktivaci

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

REFERENČNÍ TABULKA PRO VÝBĚR SPRÁVNÉ CITLIVOSTI INDIKÁTORU SHOCKWATCH 2

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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  INDIKÁTOR SHOCKWATCH DROP SPOT

POPIS

• doplňkový plastový indikátor nárazu

• mechanický s citlivostí pro 10, 15, 25 G

• reakční doba 1-50 ms

• ukazatel i směru nárazu

• indikátor pro jedno použití, reaguje v obou směrech

APLIKACE

• umístění indikátoru s informační samolepkou na zásilku

• nábytek

• elektronika a IT

• laboratorní technika

• skleněné výrobky

• komponenty pro automobilový průmysl

VÝHODY

 + vizuální prevence proti nevhodnému zacházení se zásilkou

 + identifi kace číselným kódem

 + okamžitá kontrola

 + ukazuje i směr nárazu

 + cenově přijatelné řešení

 + v extrémních případech překročení limitů se mohou zabarvit obě pole

 + snížení škod při přepravě

m3

HMOSTNOST 0,17-0,43 m3 0,43-1,42 m3 1,42-2,80 m3 2,83-7,05  m3  7,08-14,13 m3 NAD 14,16 m3

0 – 5 kg - - - - LIGHT BLUE LIGHT BLUE

5– 11  kg - - - - LIGHT BLUE DARK BLUE

11– 23 kg - 50- g 37- g LIGHT BLUE LIGHT BLUE DARK BLUE

23– 45 kg - 37- g 37- g LIGHT BLUE DARK BLUE DARK BLUE

45– 113 kg - 37 -g LIGHT BLUE LIGHT BLUE DARK BLUE DARK BLUE

113 – 454 kg - LIGHT BLUE LIGHT BLUE DARK BLUE DARK BLUE SILVER

454–907 kg LIGHT BLUE LIGHT BLUE LIGHT BLUE DARK BLUE DARK BLUE SILVER

907– 2 268 kg LIGHT BLUE LIGHT BLUE DARK BLUE DARK BLUE SILVER SILVER

 2 268– 4 536 kg LIGHT BLUE DARK BLUE DARK BLUE DARK BLUE SILVER SILVER

nad 4 536 kg DARK BLUE DARK BLUE DARK BLUE SILVER SILVER SILVER

POZN. Indikátory musí být vždy použity ve spojení s vhodnou 
výstražnou samolepkou. Z této samolepky lze poté vyčíst, že 
se jedná o monitorovanou zásilku a je tam přesně vyznačená 
oblast pro nalepení indikátoru. Aktivovaný indikátor nás již při 
přebírání zásilky upozorňuje, že je potřeba zásilce věnovat 
vyšší pozornost. Pokud při přebírání zásilky uvidíte indikátor
se signalizací limitních hodnot (např. pole zbarvené červenou 
barvou) zaznamenejte tuto skutečnost do přepravního listu 
a zkontrolujte zásilku. V případě zjištění poškozené zásilky vše 
ponechte v originálním obalu a požadujte po dopravci řešení reklamace.

TABULKA SHOCKWATCH DROP SPOT

ŠTÍTEK PRO INDIKÁTORY

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Překližkový box
Kartonová krabice

34
38
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  INDIKÁTOR NÁKLONU TIP N TELL

  INDIKÁTOR MYLOGGER

PŘEPRAVNÍ TABULKA

POPIS

• samolepící indikátor pro přilepení na balení nebo 
upevněním pomocí hřebíků nebo sponek na kontejner

• univerzální indikátor náklonu pro citlivé zásilky (těžké stroje, 
přesná elektronika, optika, chladící zařízení, apod.)

• indikuje, zda zásilky byly odeslány a uloženy 
ve svislé nebo vodorovné poloze

APLIKACE

• aplikuje se vytažením kovové pojistky 

• při náklonu více jak 60° modrý písek uvnitř čidla se 
dostane do zobrazovacího pole - šipka zmodrá 

• pro kontrolu náklonu v obou osách, je praktické 
opatřit zásilku dvěma těmito čidly kolmo na sebe

VÝHODY

 + vizuální prevence proti nevhodnému zacházení se zásilkou

 + okamžitá kontrola

 + snížení škod při přepravě

POPIS

• elektronický snímač událostí během přepravy s pamětí

• snadné ovládání pomocí magnetického pera

• zaznamenané údaje na displeji: maximální dosažená 
hodnota nárazu, trvání v ms, datum, čas)

• lze rychle zkontrolovat jednoduchým procházením interní paměti

• prachotěsný, chráněn proti stříkající vodě

APLIKACE

• měří hodnoty od 1-8 G

• dvě stavové LED diody pro rychlou vizuální kontrolu stavu snímače

• životnost baterie je až 1 rok

VÝHODY

 + snadné ovládání pomocí magnetického pera

 + resetovatelný a opakovaně použitelný

 + přístup k interním datům zařízení je chráněn třímístným číselným kódem

 + naprogramování podle individuálního požadavku na 
hodnotu gravitační síly G defi novanou zákazníkem

 + defi nování délky trvání nárazu

 + standardní nastavení zahrnuje zobrazení parametrů 
tří kritických událostí, je však možné nechat 
výrobce tento limit navýšit až na devět.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Překližkový box
Kartonová krabice

34
38

SOUVISEJÍCÍ PRODUKT

Překližkový box
Kartonová krabice

34
38

TECHNICKÉ SPECIFIKACE MYLOGGER

• zeleně blikající LED: nedošlo k nárazu 
překračujícímu stanovenou limitní hodnotu

• červeně blikající LED: došlo minimálně k jednomu 
nárazu, který byl silnější než stanovený limit, na displeji 
je zobrazen počet takto zaznamenaných událostí

• displej zařízení zobrazuje počet událostí, při 
kterých došlo k překročení stanovené kritické 
hodnoty v době od posledního resetu paměti. 

MĚŘENÉ VELIČINY Tříosá akcelerace

ZOBRAZOVACÍ 
ZAŘÍZENÍ Dvě LED (červená/zelená), LCD displej

OVLÁDACÍ PRVKY Magnetické pero, dva spínače: „ENTER“
a „SET“

NAPÁJENÍ 3,6 V/1350 mAh lithium-ion baterie
(od -55 °C do +85 °C), model 2/3 AA

ROZSAH MĚŘENÉHO 
ZRYCHLENÍ +- 8 g

PAMĚŤ PRO ZAZNA-
MENANÉ HODNOTY 4 MB fl ash

MATERIÁL Základní deska — polyamid PA6
Pouzdro snímače — polykarbonát PC

PŘÍPUSTNÁ OKOLNÍ 
TEPLOTA Od -40 °C do +85 °C

POPIS

• kovové provedení

• velikost A4

• označení v několika jazycích: 
německy, francouzsky, 
portugalsky, arabsky, anglicky, 
španělsky, rusky, čínsky

APLIKACE

 + připevnění na přepravní bedny

 + pro ochranu dokumentů 
při přepravě

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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KONSTRUKČNÍ 
BALENÍ NA MÍRU
speciální balení na míru pro transport, skladování 

a dokonalou ochranu zboží
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TECHNICKÁ DATA:

• kopolymer polypropylenu 

• termoplastický

• plošná hmotnost 250 - 1500 g/m2

• provozní teplota od 0 °C až do 70 °C

• prodloužení o 15 %

• tloušťka materiálu od 2 do 20 mm

 KARTONPLAST

MATERIÁL

• extrudované dvoustěnné desky s dutinkami z PP

• nejčastěji se kartonplast používá v tloušťkách 2-6 mm

• standardní barvy: šedá, černá, modrá

• UV stabilní

• elektricky vodivý

• antistatický

• samozhášecí

• různá barevná provedení (RAL)

APLIKACE

• obaly jsou určeny pro opakované použití v nepřetržitém provozu

• využití je hlavně v automobilovém, strojírenském 
a elektrotechnickém průmyslu 

• přepravky

• mřížky, vložky, separátory

• kontejnery a speciální přepravní bedny a boxy¨

• zásobníky

• výstelky krabic

• vodu odpuzující kryty

• vložka na palety a paletové boxy

• ochrana hran a rohů

VÝHODY

 + nízká hmotnost

 + extrémně silný, proti roztržení, nárazu,

 + ohýbání, zlomení a odolný proti oděru

 + voděodolný, omyvatelný

 + bezpečný pro potraviny a vhodný pro parní sterilizaci

 + odolný vůči většině kyselých a zásaditých sloučenin

 + univerzální zpracovatelný

 + lze potisknout, svařovat a nýtovat

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz

Pobočka pro Slovensko | Tel.: +421 258 303 169 | E-mail: obchod@branopac-antalis.sk | www.branopac-antalis.sk

KONSTRUKČNÍ BALENÍ NA MÍRU

Kartonplast proložky se sraženým rohem pro snadnější odebírání
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MATERIÁL

• vložka do přepravního boxu s postranním víkem

APLIKACE

• ochrana zboží v přepravních boxech proti vnějším vlivům

• zabránění vypadávání obsahu přes mřížky

VÝHODY

 + úspora místa díky dodání v plochém složeném stavu

 + opakovaně použitelný

 + bezpečná ochrana při dopravě

 + lze dodat s individuálním potiskem

 KARTONPLAST VLOŽKA DO PŘEPRAVNÍHO BOXU / 
VÝSTELKA Z KARTONPLASTU PRE KOVOVÝ KONTAJNER 
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KONSTRUKČNÍ BALENÍ NA MÍRU

POPIS

• balení hotové v několika vteřinách díky podložce z vlnité 
lepenky a elastické fólii – řešení, které chrání a fi xuje 
Váš produkt bez ohledu na jeho tvar a velikost

APLIKACE

• jednoduchý princip – produkt se položí na podložku 
z vlnité lepenky a stroj jej automaticky ovine fólií

• rychlost ovíjení a elasticita fólie je variabilní, proto 
je možné tímto způsobem nechat balit i křehké 
zboží vyžadující dokonalou ochranu

• díky automatickému zásobníku mohou být nahodile 
střídány balené produkty dle aktuální potřeby

VÝHODY

 + snížení nákladů díky zaručené ochraně výrobků

 + úspora nákladů na skladování a logistiku díky 
just-in-time výrobě obalů na pracovišti

 + rychlé a bezpečné balení

 + maximální fl exibilita, vhodné jako univerzální 
řešení pro produkty od 50 g do 70 kg

 + všechny materiály plně recyklovatelné

  TWISTPAC – AUTOMATICKÝ SYSTÉM BALENÍ POMOCÍ VLNITÉ LEPENKY

měřicí přístroje

hydraulický ventil

světlomet

TWISTPAC

y ý
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Nabízíme Vám bespoke - konstrukční obaly na míru přesně 

Vašemu výrobku. Řešení obalů vzniká v našem vývojovém

oddělení PDC (Packaging Development Center). 

JAKÉ INFORMACE VSTUPUJÍ DO PROCESU NÁVRHU?

1. ANALÝZA

Náš obalový specialista identifi kuje a shrne Vaše požadavky

na balení.

2. VÝVOJ

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.

3. PROTOTYPING

Prezentujeme Vám navrhované řešení, a Vy zkoušíte 

vzorky obalů. (vlastní výroba kusových modelů)

Co je cílem?

• 100% ochrana Vašeho obalovaného výrobku

• snížení nákladů

• jednoduchá manipulace

•  ekologické řešení

přepravní obal 

zadního tlumiče

kontejnerová vložka 

z kartonplastu s pěnovými hřebeny

vnitřní tvarová 

vložka z pěny

přepravní obaly 

z kartonplastu

přepravní vložkastohovatelné balení 

částí světlometů

kartonplast + EPE trays kartonplast proložka

kombinované balení pro 

transport spoilerů

kartonplast proklady s 

držáky trubkových dílů

balení motoru v kartonu 

z vlnité lepenky

separátor pro světlomety 

z vlnité lepenky

PŘÍKLADY NÁVRHŮ OBALŮ PDC CENTRA

  PDC – CENTRUM PRO VÝVOJ OBALŮ / CENTRUM PRE VÝVOJ BALENÍ
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KONSTRUKČNÍ BALENÍ NA MÍRU

Pro obalová řešení hledáme nejvhodnější 

materiály a nejčastěji zpracováváme tyto:

• pěnové materiály

• kartonplast

• vlnitá lepenka

• strojní lepenka

• kartonové voštiny

• kombinace různých materiálů a další
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 5 KROKŮ OD NÁPADU K VÝROBĚ FINÁLNÍHO OBALU NA MÍRU

EPP tvarové balení

tvarová proložka z EPP

balení dekoračních lišt 

– kombinace vlnité lepenky a EPS

kombinované balení 

– vlnitá lepenka a pěnová tvarovka

přihrádky a proložky speciální přepravky

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O NAŠEM PDC CENTRU? KONTAKTUJTE PŘÍMO TECHNICKÉHO PORADCE 

NEBO NÁS KONTAKTUJTE NA E-MAIL: PACKAGING@BRANOPAC-ANTALIS.CZ.

5.krok

4.k rok
• sériová výroba 

a použití 
obalového řešení

3.krok
• kontrola 

a uvolnění 
nového výrobku

• technické aspekty

• výpočet

• zkouška / test

• příprava vzorku

2.krok
• 3D vizualizace

1.krok
• návrh konstrukce 

obalového řešení

dodávka CAD dat:

• na CD / DVD

• přes ISDN

• e-mailem

VÝVOJOVÁ FÁZE VÝROBA HOTOVÉHO OBALU

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz
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KONSTRUKČNÍ BALENÍ NA MÍRU
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PAPÍRY A LEPENKY
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• CONVERTING

• EXPORTNÍ BALENÍ

• VÝVOJ OBALŮ NA MÍRU

• PORADENSTVÍ

• ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

• PŘEDVÁDĚCÍ CENTRUM

• BALICÍ LINKY

• ŠKOLENÍ

• INTERNATIONAL KEY ACCOUNT MANAGEMENT

13 SLUŽBY
converting, exportní balení, consulting, 

testování, vývoj, školení
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PRO VÍCE INFORMACÍ SE OBRAŤTE NA NAŠE ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ NEBO NA TECHNICKÉ PORADCE 

NEBO NÁM NAPIŠTE NA E-MAIL: PACKAGING@BRANOPAC-ANTALIS.CZ. 
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SLUŽBY

Tento specifi cký typ balení zajišťujeme jako komplexní 

službu včetně antikorozní ochrany.

SOUČÁSTÍ SLUŽBY JE:

• vstupní analýza včetně zaměření – požadavky zákazníka, 
parametry přepravovaného celku, způsob přepravy, 
specifi ka cílové destinace, stanovení rizik

• návrh konstrukce obalu, popis balení a použitých 
materiálů, způsob fi xace, značení

• doporučení vhodných indikátorů vlhkosti, náklonu, 
otřesu včetně doporučení pravidel pro transport

• výroba jednotlivých částí přepravního – exportního obalu

• balení podle přesného postupu na místě určení

 EXPORTNÍ BALENÍ
HLEDÁTE PARTNERA PRO PŘEPRAVNÍ BALENÍ VELKÝCH INVESTIČNÍCH CELKŮ A STROJŮ?

Vyrábíme na potřebný rozměr ploché sáčky, přířezy z VCI papírů a VCI fólií, na míru vyrábíme 3D vaky z bariérové fólie.

 CONVERTING

Chcete předejít škodám při transportu a skladování? Proto 
je důležité stanovit správný balící postup s odborným vedení 
a také správné použití kvalitních obalových materiálů.

 PORADENSTVÍ
POTŘEBUJETE SNÍŽIT NÁKLADY, NAVRHNOUT EFEKTIVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ NEBO JEN PORADIT?

PACK CONSULT

Obalové poradenství – návrh úspor nákladů na balení. Poradíme Vám 

jak na to. Vypracujeme Vám analýzu vnitropodnikové obalové logistiky, 

balicích prostředků a procesů balení. Cílem zkoumání je lokalizovat 

možnosti úspor a zpracovat návrhy na optimalizaci balicích procesů.

CORR CONSULT

Optimální řešení antikorozní ochrany.

V rámci služby corrCONSULT prověříme proces vašeho balení 

a připravíme pro vás optimální řešení s účinnou ochranou proti korozi.

V rámci služby nabízíme testování kvality používaných 

antikorozních VCI materiálů (Volatile Corrosion Inhibitor).

STRECH CONSULT
 

Nabízíme analýzu současného balení do strečové fólie a aktuálně 

používaného materiálu. Na základě znalostí a zkušeností jsme 

schopni navrhnout optimální způsob balení včetně materiálu.
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PRO VÍCE INFORMACÍ SE OBRAŤTE NA NAŠE ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ NEBO NA TECHNICKÉ PORADCE 

NEBO NÁM NAPIŠTE NA E-MAIL: PACKAGING@BRANOPAC-ANTALIS.CZ. 
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SLUŽBY

Nabízíme Vám tzv. bespoke, konstrukční obaly přesně na míru 

Vašemu výrobku. Jaké informace vstupují do procesu návrhu?

• analýza Vašich požadavků

• zkušenosti a vědomosti našich lidí a specialistů ve vývojovém 
centru PDC (Packaging Development Center)

• kombinace vhodných materiálů a technologií

• know-how našich systémových partnerů

CO JE CÍLEM?

• 100% ochrana Vašeho obalovaného výrobku

• snížení nákladů

• jednoduchá manipulace

• ekologické řešení

Označení „INTELIGENTNÍ“ obal používáme v případě, že ušetří 

zákazníkovi 80 % vynaložených nákladů na balicí proces.

Pro kontrolu kvality se v našem středisku Technology Center 

analyzují jednotlivé typy obalových materiálů, zejména 

papíry, lepenky a fólie. Toto zařízení nám umožňuje provádět 

pravidelné kontroly kvality (v rámci systému řízení kvality 

QMS) a zároveň také spolupracovat s našimi zákazníky 

na vývoji nových materiálů s vyššími užitnými vlastnosti.

PROVÁDÍM ZDE RŮZNÁ MĚŘENÍ, ZKOUŠKY A TESTY:

• pevnost proti protržení

• pevnost v tahu

• testy tržné délky

• odolnost proti povětrnostním podmínkám

• pádové zkoušky (Drop test)

• odolnosti vůči korozi

• lepicí schopnost

• crush test při stohování a další...

V našem předváděcím centru ve Leinfelden-Echterdingen 

u Stuttgartu si můžete otestovat způsob balení Vašich produktů.

 VÝVOJ OBALŮ NA MÍRU V PDC CENTRU
MÁTE NOVÝ VÝROBEK A STANDARDNÍ NABÍZENÉ OBALY VÁM NEVYHOVUJÍ?

  ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
CHCETE SI OTESTOVAT BALICÍ MATERIÁL?

 PŘEDVÁDĚCÍ CENTRUM
CHCETE VIDĚT V PROVOZU BALICÍ STROJ JEŠTĚ NEŽ SE PRO NĚJ ROZHODNETE?



106

13

BRANOPAC CZ s. r. o. | Tel.: +420 518 328 035 | E-mail: prodej@branopac-antalis.cz | www.branopac-antalis.cz

Pobočka pro Slovensko | Tel.: +421 258 303 169 | E-mail: obchod@branopac-antalis.sk | www.branopac-antalis.sk

SLUŽBY

Správně na sebe navazující balicí procesy snižují spotřebu balicího materiálu, ale také vytížení personálu. 

Naše nabídka proto začíná poradenstvím a analýzou přímo na místě u zákazníka. Analýza stavu balicích procesů je 

základem pro to, abychom zákazníkům mohli nabídnout nejlepší stroj nezávisle na výrobci. Provádíme také dodávku, 

montáž, uvedení strojů do provozu a instruktáž, tudíž zákazník dostává všechny služby od jednoho poskytovatele.

 BALICÍ LINKY
CHCETE SI POŘÍDIT BALICÍ ZAŘÍZENÍ NEBO SNÍŽIT SPOTŘEBU BALICÍHO MATERIÁLU?
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PRO VÍCE INFORMACÍ SE OBRAŤTE NA NAŠE ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ NEBO NA TECHNICKÉ PORADCE 

NEBO NÁM NAPIŠTE NA E-MAIL: PACKAGING@BRANOPAC-ANTALIS.CZ.
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SLUŽBY

Rádi se s Vámi podělíme o naše znalosti a zkušenosti.

Náš mezinárodní AIKA tým (Antalis International Key Account) pro klíčové zákazníky koordinuje obalovou logistiku na nadnárodní bázi.

 ŠKOLENÍ
DOZVÍTE SE JAK SPRÁVNĚ BALIT SVÉ VÝROBKY A JAKOU ZVOLIT ANTIKOROZNÍ OCHRANU

 INTERNATIONAL KEY ACCOUNT MANAGEMENT
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