
1. BEDNY 

Dřevěné bedny pro přepravní balení 
dokonale ochrání výrobky proti poško-
zení, ztrátě i nepříznivým povětrnostním 
vlivům. 

Konstrukce beden vychází z dokumenta-
ce dodané zákazníkem, nebo se využí-
vá vlastní konstrukční program (vychází 
z českých obalových norem a využívá 
balicích postupů vycházejících z němec-
kého souboru norem HPE). Základní-
mi vstupními parametry jsou hmotnost 
nákladu, rozměry baleného zařízení či 
vnitřní rozměry bedny. Zohledňují se také 
požadavky zákazníka na druh materiálu, 
stohovatelnost, manipulaci či způsob 
přepravy. Signace beden podle meziná-
rodních zvyklostí a přání zákazníka je sa-
mozřejmostí.

Společnost TART vyrábí široký sortiment dřevěných obalů pro přepravní balení.

Dřevěné obaly jsou vždy konstruovány dle konkrétního baleného produktu, přepravních a skladovacích 
podmínek, cílové destinace, legislativních norem atd.

Dřevěné obaly můžeme dodat rozložené, složené, anebo konkrétní produkt můžeme přímo zabalit (čas-
to v kombinaci s dalšími obalovými materiály) a připravit k transportu. 

Námi vyráběné dřevěné obaly odpovídají směrnici ISPM 15 – norma pro dřevěný 
obal v mezinárodním obchodu a mají certifikát o HT ošetření.

K jednotlivým zakázkám přistupujeme individuálně s cílem maximální spokoje-
nosti zákazníka.

V naší nabídce dřevěných obalů naleznete:

1. bedny
2. bednění
3. palety a podlahy
4. vícecestné obaly
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DŘEVĚNÉ OBALY



BEDNY (pokračování)

Rozlišujeme tři základní typy beden podle 
druhu materiálu: 

1) Bedny celodřevěné
Celodřevěné bedny jsou dřevěné obaly nej-
vyšší kvality. Podlahu a stěny tvoří zpravidla 
nehoblovaná prkna. Řezivo pro bedny se po-
užívá sušené nebo s přirozenou vlhkostí.

2) Bedny překližkové
Obal se skládá z dřevěné podlahy a stěn, které 
jsou tvořeny dřevěnými nosnými díly s pláš-
těm z překližky různých tlouštěk – nejčastěji se 
používá překližka o síle 6, 9, 12 nebo 15 mm. 
V případě požadavku lze malé konstrukce vy-
rábět jako celopřekližkové (NonWood), čímž 
odpadá potřeba certifikátu o tepelném ošet-
ření.

3) Bedny OSB
Obal se skládá z dřevěné podlahy a stěn, 
které jsou tvořeny dřevěnými nosnými díly 
s pláštěm z OSB různých tlouštěk – nejčas-
těji o síle 9, 12 nebo 15 mm.

2. BEDNĚNÍ 

Bednění či latění představuje kompromis 
mezi potřebou adekvátně chránit přepravo-
vané zboží vůči mechanickému poškození 
a spotřebou obalového materiálu. Používá 
se také pro méně choulostivé zboží, či jako 
odlehčená alternativa pro leteckou přepra-
vu. Bednění zajišťuje především fixaci ba-
leného zboží a jeho stohovatelnost při pře-
pravě nebo skladování.

Bednění bývá doplněno o další řešení zajiš-
ťující ochranu produktů proti prachu, vlh-
kosti nebo korozi (např. standardními nebo 
antikorozními fóliemi).

Pro konstrukci bednění platí stejné poža-
davky jako při konstrukci beden.

 



3. PALETY A PODLAHY

Dalším obalovým prostředkem jsou dřevě-
né palety, podlahy, kontejnerové podlahy, 
kamionové podlahy, různé druhy atypických 
palet apod.

Dřevěné podlahy jsou nedílnou součástí 
transportních beden nebo slouží jako sa-
mostatný obalový transportní prostředek. 
Základním parametrem pro výrobu palet 
a podlah je jejich požadovaná nosnost a typ 
přepravovaného zboží, způsob manipulace 
a přepravy.

Vyrábíme palety a podlahy různých velikostí 
a z různých materiálů.



4. VÍCECESTNÉ OBALY

Vyrábíme i lehké vratné obaly pro vícenásob-
né použití. 

Výhody beden:

• vícenásobné použití
• snadné složení a rozložení
• skladnost
• vysoká pevnost
• nízká hmotnost
• manipulovatelné paletovými vozíky i VZV 

Rozlišujeme v zásadě dvě variabilní kon-
strukce, a to:  
A) skládací bedna s dřevěnou podlahou  
B) NonWood skládací bedna

A)  Skládací bedna s dřevěnou podlahou 

Skládací bedna s dřevěnou podlahou je slože-
na ze tří částí: 

• stabilní dřevěná paleta 

• skládací plášť z překližky a s rohy ze 
speciálního houževnatého pozinkované-
ho plechu 

• bednového víka z překližky 

Plášť, víko a svlaky jsou vyrobeny z překližky 
různých tlouštěk. Výběr síly materiálu vychází 
z charakteru baleného zboží, podlaha je vy-
robena z tepelně ošetřeného řeziva, podlaho-
vých desek a hranolů různých tlouštěk. 

B) NonWood skládací bedna

NonWood skládací bedna je složena z: 

• stabilní celopřekližkové palety 

• skládací plášť z překližky a s rohy ze 
speciálního houževnatého pozinkované-
ho plechu

• bednového víka z překližky

Plášť, víko a svlaky jsou vyrobeny jen z pře-
kližky různých tlouštěk. Výběr síly materiálu 
vychází z charakteru baleného zboží.
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