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ZAKÁZKOVÉ EXPORTNÍ  
A ZÁMOŘSKÉ BALENÍ

Dlouholeté zkušenosti v oblasti balicích 

materiálů a obalových řešení nám  

umožňují nabídnout zákazníkovi  

komplexní službu i v tak náročné oblasti, 

jakou je exportní a zámořské balení.

Díky flexibilnímu projektovému řízení  

a individuálnímu přístupu k požadavkům 

zákazníků jsme schopni komplexně řešit 

 

problematiku balení a následnou přepra-

vu i v těch nejnáročnějších podmínkách. 

Námi navržené a vyrobené obaly chrání 

produkt proti nepříznivým vlivům jako 

jsou nárazy, neopatrná manipulace,  

klimatické podmínky, koroze, prach apod.   

a to nejen během přepravy, ale i při dlou-

hodobějším skladování.
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Proces tvorby exportního balení

Vzhledem k vysoké variabilitě zakázek je nezbytné přistupovat ke každé zakázce individuálně. 
Jsou zohledněna veškerá specifika baleného předmětu, způsob přepravy i další konkrétní 
požadavky zákazníka. 
Samotný proces exportního balení, který zajišťuje vyškolený tým specialistů, se skládá z něko-
lika na sebe navazujících kroků:

1.  Počáteční analýza, kdy jsou zaznamenány  
a analyzovány veškeré požadavky zákazníka, 
zjištěny podstatné parametry přepravovaného 
produktu a zohledněna případná rizika.  
Do analýzy je také potřeba zahrnout informace 
o přepravním řetězci, délce a způsobu skladová-
ní v cílové destinaci, případném vícenásobném 
použití obalu apod.

2.  Na základě údajů z počáteční analýzy je  
ve spolupráci s experty vypracován projekt,  
který zahrnuje přesný návrh obalu a popis  
procesu balení a přepravy.

3.  Dle projektu jsou vyrobeny jednotlivé součásti 
obalu.

4.  Přesně podle vypracovaného postupu je  
produkt profesionálně zabalen tak, aby byl  
chráněn proti povětrnostním vlivům  
a mechanickému poškození během přepravy. 

5.  Zabalený produkt je naložen a transportován  
na místo určení. Tento krok je realizován  
ve spolupráci s prověřenými obchodními  
partnery.

6.  Samozřejmostí jsou poskytované záruky  
a garance.

Celý proces probíhá v souladu s normami  
a předpisy platnými pro balení a přepravu  
(ČSN, HPE, IATA, ISPM 15 atd.).
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Používané materiály 

Při exportním balení se kombinuje řada materiálů, přičemž každý pomáhá chránit přepravovaný 
produkt před určitými negativními vlivy. Vhodnou kombinací těchto materiálů je pak zajištěna ma-
ximální ochrana výrobku během přepravy.

•  Dřevěná plně opláštěná bedna vyrobená z dře- 
věných hoblovaných desek, překližky nebo dře-
voštěpkových OSB desek. Tento druh beden se 
používá pro balení běžného strojního zařízení, 
strojních součástí, zařízení citlivých na mecha-
nické poškození, ohrožené krádeží nebo ztrá-
tou. Hmotnost přepravovaného zboží v bedně 
může být až několik desítek tun. 

•  Bedny spárové jsou jednodušší a levnější va-
riantou plně opláštěných beden. Používají se 
pro méně náročné přepravy nebo pro přepravu 
výrobků, kterým stačí menší ochrana.

•  Dřevěné přepravní přípravky (podkladky, sed-
lové kolíbky, „saně“, kozy apod.) jsou používány 
pro přepravu objemných zásilek, které nejsou 
baleny do beden. Slouží hlavně k zabezpečení 
přepravní polohy a fixace výrobku ke kontejne-
ru, paletě, lodi apod. a pro vytvoření manipulač-
ní jednotky ze zásilky.

•  Dřevěné palety jsou jedním z nejlevnějších 
obalů, který umožňuje vytvořit z výrobku ma-
nipulační jednotku. Jsou nenahraditelné pro 
přepravu rozměrných výrobků, pro které jsou 
bedny nevhodné (z hlediska nárůstu přeprav-
ních rozměrů). Výborná aplikace palet je i ve 
spojení s teplem smrštitelnými fóliemi např. 
MilCorr®.

•  Kovové rámy slouží k upevnění či ukotvení 
velmi těžkých předmětů, pokud je dřevěný rám 
nedostačující.
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•  VpCI® fólie představují univerzální a z hlediska 
aplikace nenáročnou dlouhodobou antikoroz-
ní ochranu balených předmětů. Používají se 
zároveň jako ochrana před pronikáním vlhkosti 
a prachu do beden a k baleným předmětům. 
VpCI® fólie mohou mít podobu klasických (PE), 
teplem smrštitelných nebo bublinkových fólií. 
Tyto fólie navíc chrání produkt proti poškrábání. 

•  Speciální fólie MilCorr® jsou vhodné pro 
přepravu a dlouhodobé skladování a mo-
hou nahradit i transportní bedny. Fólie 
MilCorr® získaly ocenění Obal roku 2014.

•  Bariérové fólie se v kombinaci s vysoušedly pou-
žívají jako neprodyšný obal zabraňující negativní-
mu působení vnějších vlivů prostředí na výrobek.

•  Konzervační prostředky VpCI® slouží k dlouho-
dobé ochraně povrchu nebo k ochraně povrchů 
při extrémních přepravních podmínkách. V nich 
obsažené inhibitory koroze chrání povrch i 
v místech případného drobného poškození 
konzervačního nátěru. 

•  Vysoušedla se používají všude tam, kde je žádou-
cí snížit vlhkost uvnitř obalu. Nejefektivnější po-
užití je v kombinaci s bariérovými fóliemi, které 
mají velmi nízké hodnoty paropropustnosti.

•  Vázací a páskovací systémy fixují výrobky 
v obalu nebo i mimo obal proti vzájemnému 
posunu během manipulací a přepravy. Mohou 
být používány i jako kotvící prvky k přepravním 
plošinám a dopravním prostředkům.



Spárová bedna  
s vnitřní antikorozní 
VpCI® fólií a vysou-
šedlem.

Výrobek zabalený do 
teplem smrštitelné antiko-
rozní fólie MilCorr® VpCI®.
Pro snadnou manipulaci 
jsou integrovány dřevěné 
podkladky.

Ukázka fixace v námoř-
ním kontejneru pomocí  
páskovacího systému. 

Balení do teplem smrštitelné PE 
fólie na paletě. Levný, jednodu-
chý a účinný obal vhodný pro 
velké výrobky přepravované 
konvenčně nebo v námořních 
kontejnerech.

Umíme balit...
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Překližková bedna 
pro velký výrobek  
naložená a zafixo-
vaná na FlatRack 
kontejneru.

Bojový vrtulník Mi 24  
Armády ČR během balení 
do fólie MilCorr® VpCI®.

Vagón metra zabalený  
do teplem smrštitelné  
antikorozní fólie MilCorr® 
VpCI®. Rozměry vagónu  
cca 20 x 3 x 3 m.

Spalovací turbína 
zabalená do něko-
likavrstvého obalu 
připravena pro 
silniční transport.

Umíme balit...
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Transport 

Kvalitní, spolehlivá, bezpečná přeprava je nezbytnou součástí nabídky služeb v rámci ex-
portního balení. Abychom udrželi vysoký standard této služby, dlouhodobě spolupracuje-
me s  prověřenými společnostmi, jejichž prostřednictvím jsme schopni přepravit libovolný 
předmět či technologický celek kamkoli na Zemi. Zajišťujeme spolehlivou automobilovou, 
železniční, námořní i leteckou přepravu, a to i nadrozměrných nebo jinak nestandardních 
nákladů.

Součástí naší nabídky služeb je i kompletní vyřízení veškerých náležitostí souvisejících 
s celním odbavením přepravovaného zboží.
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Reference

TEDOS

ZVU POTEZ

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

BIS CZECH

VISTEON

CEVA FREIGHT CZECH

DOOSAN ŠKODA POWER

ŠKODA TRANSPORTATION

SIEMENS

EKOL

ARMÁDA ČR

... a mnoho dalších   

Certifikace a garance 

Veškeré činnosti společnosti podléhají přísnému režimu auditů prováděných reno-
movanou společností TÜV Germany na základě certifikátu managementu jakosti dle 
ČSN EN ISO 9001:2009 a certifikátu environmentálního managementu dle normy  
ČSN EN ISO 14001:2005, které společnost TART získala. Nadstavbou těchto systémů je 
pak vlastní proces kontroly kvality produktů a služeb, tzv. T-KVALITA, který společnost 
TART vyvinula na základě principů definovaných v systému Total Quality Manage-
ment (TQM). 

Dále jsme certifikování dle mezinárodní směrnice FOA ISPM 15 - pravidla pro dřevěný 
obalový materiál v mezinárodním obchodu.

Součástí procesu řízení jakosti T-KVALITA jsou pak další přidružené normy a standar-
dy Evropské unie související s výrobou obalů a přepravou zboží, jako jsou například 
směrnice ROHS, REACH apod.

Veškeré zakázky exportního balení realizované společností TART jsou pojištěny proti 
veškerým možným rizikům, které mohou během přepravy nastat.

Cílem společnosti TART je poskytnout klientům profesionální, spolehlivou, komplexní  
a především pak bezpečnou službu, která bude splňovat i ty nejnáročnější požadavky.
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Další divize

Divize obalových materiálů vyrábí a dodává široké spektrum 
obalů z různých materiálů a pro různá použití. Stabilně držíme 
skladem více jak tisíc položek.

  

Cílem divize balicích strojů je řešení konkrétních požadavků 
zákazníků, k čemuž slouží nabídka komplexního sortimentu 
ovinovacích, páskovacích, zalepovacích, fóliovacích a sváře-
cích strojů a celých balicích linek.

 

Divize antikorozních materiálů poskytuje v licenci nadnárodní 
společnosti Cortec inovační řešení ochrany proti korozi  
pro strojírenský, energetický a petrochemický průmysl, prů-
mysl zpracování kovů, telekomunikace, elektronický průmysl,  
stavebnictví, automobilový průmysl a různá další odvětví.  

  

Nejsložitější obalová řešení jsou realizovány v rámci divize 
komplexního balení. Naši pracovníci úspěšně zpracovávají 
náročné požadavky spotřebního, skupinového i přepravního 
balení výrobků s využitím vratných i nevratných obalů. Priorit-
ními obory pro komplexní balení jsou automobilový průmysl, 
strojírenství, elektrotechnický průmysl a logistická centra.

 

Kompostovatelné obaly Envira® pomáhají chránit přírodu  
a životní prostředí. Jsou vyrobeny z přírodních materiálů 
(kukuřice, sója) a po ukončení životnosti obalu je lze plně 
kompostovat.

  

Termoreflexní stavební fólie SUNFLEX® jsou vynikajícím  
doplňkem běžných tepelněizolačních systémů budov.  
Výrazným způsobem přispívají ke snížení tepelných ztrát 
v zimním období a naopak přispívají ke komfortu v letních 
měsících.
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Kontakty 

TART, s.r.o. 
Vinohradská 91 

618 00 Brno–Černovice 

tel.: 548 210 500 
fax: 548 210 503 

e-mail: info@tart.cz

Distribuční centrum BRNO
Vinohradská 91
618 00 Brno–Černovice
tel.: 548 210 500, fax: 548 210 503
e-mail: brno@tart.cz

Distribuční centrum PRAHA
Parkerova 616
250 67 Klecany 
tel./fax: 266 610 665
email: praha@tart.cz 

Distribuční centrum HOLICE
Staroholická 41
534 01 Holice
tel.: 466 682 490-1, fax: 466 682 492
e-mail: holice@tart.cz
 

Distribuční centrum OSTRAVA
Zlepšovatelů 13
700 30 Ostrava–Hrabůvka
tel.: 596 782 239, tel./fax: 595 783 690
e-mail: ostrava@tart.cz
 
Distribuční centrum PLZEŇ
Velenická 524/95
326 00 Plzeň
tel.: 377 331 778, fax: 377 331 786
e-mail: plzen@tart.cz

Logistické centrum PARDUBICE
Holandská 464
533 01 Pardubice
tel.: 464 646 364, fax: 464 646 365
e-mail: pardubice@tart.cz

Logistické centrum MODŘICE
Vídeňská 121
619 00 Brno
tel.: 547 212 643, fax: 547 213 066
e-mail: modrice@tart.cz

Zastoupení pro Slovensko

TARTEX, s.r.o.
Tehelná 7
915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 
     tel.: +421 327 719 210
     fax: +421 327 719 208

 
email: info@tartex.sk
www.tartex.sk

           www.tart.cz                  www.cortecvci.cz
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