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1 Co to je krabice na míru? 
Koncept krabice na míru (anglicky „Box on Demand“) je způsob, jakým krabice můžete 
krabici dodat přidanou  hodnotu a díky tomu překračuje rámec pouhé dodávky obalů. Tím, 
že vám krabice na míru pomohou naložit náklad efektivněji, můžete na jednu dopravu 
doručit dvakrát více produktů. 

Na základě Dimensional Weight Pricing (DWP) – nacenění přepravy podle rozměrů roste 
tlak na snižování rozměrů. 

U krabice na míru si můžete zvolit vnitřní rozměry přesně na milimetr díky specializované 
technologii, která vyřízne konstrukci krabice z nekonečné lepenky. 

 

 

2 Jakou technologií je krabice vyrobena? Jaký stroj vyrábí 
takové krabice? 

Stroje na výrobu krabic na míru PANOTEC elegantně kombinují technologii a úspory v 
oblasti balení. Jsou ideální pro výrobu středních a malých výrobních dávek. 

Tyto stroje používají zejména: 

• malé a středně velké společnosti se středně vysokým nárokem na výrobu 
• stroje vyrobí více jak 2 krabice za minutu 
• výhodou je výroba v malých dávkách nebo variabilní výroba 
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3 Jaký je rozdíl mezi standardní krabicí a krabicí na míru? 
Optimalizací balícího procesu se zabýváme už více než 6 let. Spokojenost našich zákazníků 
je pro nás zásadní. Nechceme tedy, aby museli absolvovat něco, co důvěrně známe u 
standardní kartonážní výroby. 

Standardní postup kartonážní výroby může vypadat například takto: 

 

Jestli dobře počítáme, vychází tedy min. 18-24 pracovních dní, než dostanete zboží, které 
potřebujete. Navíc musíte nakoupit minimální množství produktů, což je další z věcí, 
kterou nemáte pod kontrolou. 

 

V našem pojetí krabice na míru znamená: 

• Od 1 kusu 
o Věříme, že tak dokážeme šetřit Vaše cash flow, skladovou plochu a spoustu 

dalších parametrů. Navíc nevyhazujete po čase kartony, které už nikdy 
nepoužijete, protože se poničily nebo už zkrátka tento obal nepotřebujete. 

• Do 48 hodin 
o Někdy je to trochu šibeniční, ale my chápeme, že čas jsou peníze. Pokud 

potřebujete Váš produkt dostat ke klientovi dříve než konkurence, máte 
díky Box48.cz více času na proces balení a optimalizaci dopravy. 

• Přesné rozměry 
o Proč vyhazovat peníze za vnitřní fixaci do univerzálního boxu? S námi 

neobtěžujete zákazníka likvidací odpadu, který si neobjednal. 
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• Nižší náklady 
o Krabice na míru = menší krabice = menší náklady na dopravu. Tento vzorec 

nám dává smysl. 
• Ekologické balení 

o Pokud vám není lhostejné životní prostředí, tak vězte, že u nás používáte 
papírový obal s FSC certifikací a redukujete odpad v podobě vnitřní fixace. 
Vaše ekologická stopa je navíc nižší díky většímu vytížení přepravních aut 
více balíky. 

• 8 typů krabic 
o Vyzkoušejte v první objednávce více druhů kartonů, každý má jiné 

vlastnosti, cenu a skládání - najděte si svůj NEJ bez vstupních nákladů na 
výsekové nástroje. 
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4 Jaké jsou typy krabic na míru, které nabízíme? 
 

 
Objednejte si tuto krabici ZDE  

 

Zásilková krabice F415 

Tato krabice na míru je opravdu velmi flexibilní 
a variabilní. Když vaši dopravci budou nakládat 
právě tuto krabici, určitě ocení snadnou 
manipulaci a efektivní práci s prostorem při 
nakládání. Krabice se nelepí a je uzavřena 
lepící páskou. Snadno ji složíte z 1 kusu výřezu. 
Vaše zboží pak vložíte z horní strany kartonu. 

Ke krabici lze dokoupit lepící pásku, takže 
budete mít karton na míru kompletní a váš 
sklad bude mít konečně balení, které něco 
vydrží. 

• Snadná manipulace s krabicí  
• Díky rozměrům přesně na míru šetří 

skladový prostor  
• Krabici dokážete složit bez složitého 

lepení  
• Pevná a odolná krabice na míru  

 

 
Objednejte si tuto krabici ZDE  

 

Krabice pro těžší zboží s víkem a dnem 
F454 

Když potřebujete převést opravdu těžkou 
zásilku, doporučujeme zvolit 5VVL šíři lepenky. 
Pak krabice s víkem a dnem bude to pravé pro 
vaše pevné balení. Pevné dno krabice je pak 
bez spoje. Pokud chcete krabici přecijen 
zafixovat, doporučujeme použít vázací pásku. 

• Díky zdvojení kartonu má krabice širší 
ochrannou vrstvu  

• Krabice v šíři lepenky 5VVL má vyšší 
nosnost  

• Pevná a odolná krabice na míru  

 

http://www.packung.cz/
mailto:poptavky@packung.cz
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Objednejte si tuto krabici ZDE  

 

 
 
Zásilková krabice F426 

Praktická a moderní krabice na ležato v 
kombinaci s možností upravit si rozměry a šíři 
lepenky na míru dává obrovské možnosti 
využití, kdy omezením je primárně vaše 
představivost. Pokud budete chtít v krabici 
posílat vaše zásilky klientům vašeho eshopu 
nebo jen zakládat dokumenty do vaší kartotéky 
– všude tam bude užitečná a praktická. 

Vkládání z vrchní strany, opětovné uzavírání 
bez nutnosti lepení nebo jiného uzavírání. 

• Vkládání z vrchní strany krabice  
• Krabice bez nutnosti lepení  
• Praktická krabice na míru do 48 hodin  

 

 
Objednejte si tuto krabici ZDE  

 

Krabice s výztuží F411s 

Na tuto papírovou krabici jsme obzvláště pyšní. 
Jedná se o naši vlastní konstrukci, kterou jsme 
si nechali certifikovat úřadem průmyslového 
vlastnictví. Je vhodná především pro delší zboží 
např. výrobci stínící techniky. Obal je pevný s 
vyztuženými protějšími stranami, což umožňuje 
zvýšenou ochranu zboží kovové konstrukce. 

Uzavírání pomocí lepící pásky, vázací pásky. 

• Ochrana rohů delšího zboží výztuží 
kartonu  

• Doporučujeme krabici uzavírat pomocí 
lepící nebo vázací pásky  

• Ideální pro delší zboží  

 

http://www.packung.cz/
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Krabice skládačka F443 
 
Pevný karton s pohodlným vkládáním výrobku z 
boční nebo vrchní strany umožňuje rychlé uzavírání 
bez nutnosti lepení. 
 
Objednejte si tuto krabici ZDE  
 

 

 
Krabice obálka F401 
 
Jednoduchá a ekonomická krabice pro 
rovnostranné předměty. Rychlé složení a uzavření 
lepící páskou. 
 
Objednejte si tuto krabici ZDE 
 

 

 
Krabice odnoska F422 
 
Praktická krabice pro stěhování, manipulaci ve 
skladu nebo převoz bez nutnosti lepení. Skládá se 
snadno a rychle bez nutnosti použití lepící pásky. 
 
Objednejte si tuto krabici ZDE 
 

 

 
Proložka F900 
 
Praktický proklad mezi produkty v krabici, na paletu 
pro rozložení síly nebo jako pomocník ve skladu. 
Maximální rozměr proložky, který dokážeme na 
Box48.cz vyrobit je pak  2,4 x 5m. 
 
Objednejte si tuto proložku ZDE 
 

 

 

http://www.packung.cz/
mailto:poptavky@packung.cz
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5 Co je důležité vědět před nákupem krabice na míru na 
BOX48.cz? 

 

Sestavili jsme pro vás praktický přehled témat nejčastěji kladených dotazů při 
objednávání kartonových krabic na míru. 

 

Lhůta 48 hodin na výrobu krabic 

Vaše obaly se snažíme vyrobit co nejdříve. Našim cílem je ale vyrobit je do 48 hodin v 
pracovních dnech mimo víkendy a státní svátky, kdy naše stroje nejedou. Při odhadu 
doručení krabice můžete vyzkoušet následující modelový případ. 

• Neděle 18:00 - Dorazila nám Vaše objednávka. 
• Pondělí 8:00 - Objednávka byla zařazena do výroby (informaci jste dostali emailem 

formou PDF potvrzení. Nyní začíná běžet lhůta 48 hodin na výrobu ve všedních 
dnech mimo státní svátky. 

• Středa 8:00 - Objednávka je nyní vyrobena. Na základě Vámi zvoleného způsobu 
dopravy Vám o expedici příjde informace do e-mailu. Zásilka krabic v rozloženém 
stavu Vám pak příjde na základě informací od Vámi zvoleného dopravce (tento čas 
nemůžeme ovlivnit) 

• Pátek 9:00 - Je možné, že už kompletujete Vaše krabičky a na e-mail Vám přichází 
faktura za Vaši objednávku. 

Pokud z výrobních kapacitních, přepravních nebo jiných důvodů nejsme schopni tuto 
lhůtu dodržet - individuálně se zákazníkem zakázku probereme a dohodneme se na 
optimálním postupu. Negarantujeme 100% úspěšnost výroby do 48 hodin.  Naše řešení 
oproti jiným výrobním technologiím orientováno na rychlost a variabilitu rozměrů u 
transportních krabic. 

 

Jaké zadáváte rozměry krabic? 

U zadávaných rozměrů se jedná vždy o vnitřní rozměry krabice. Tyto rozměry jsou chápany 
jako vnitřní rozměry měřené v kompletním složeném stavu a na dně krabice. Výroba 
kartonáže má své tolerance, tedy ani krabice nemusí sedět přesně na milimetr. Vnitřní 
rozměry ovlivňuje i přesnost složení. Případný návod na složení krabic naleznete u každé 
konstrukce na našich webových stránkách. 
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Technická specifikace naší nekonečné lepenky: 

• 3VVL - vlna B, síla 3mm, složení lepenky: 120g/m² Kraftliner, 120g/m² Wellenstoff, 
140g/m² Testliner 

• 5VVL - vlna BE, síla 4mm, složení lepenky: 120g/m² Kraftliner, 120g/m² Wellenstoff, 
100g/m² Schrenz, 120g/m² Wellenstoff, 120g/m² Testliner 

 

Krabice jako dárkové balení (neestetické prvky) 

Naše obaly na webu Box48.cz jsou primárně přepravní. Pokud chcete krabičku použít jako 
dárkovou, zvažte zda vám nebudou vadit neestetické prvky jako bigy, otřepy, stlačení 
lepenky aj. Tyto prvky jsou součástí krabice z principu použité technologie a nejsou u nás 
důvodem k reklamaci. Nejdříve si vyzkoušejte objednat menší množství, abyste zjistili, zda 
Vám kvalita krabičky vyhovuje. Technologie výroby je jiná, než standardní kartonážní 
výroba - nepoužíváme výsekové formy, ale krabičky řežeme z nekonečné lepenky. 

 

Co jsou to bigy? (Video k tématu ZDE) 

Nabídka krabic Box48 je vyrobena z nekonečné lepenky, která je skládána po 1143 mm (tzv. 
'bigy' jsou tedy součástí vyrobených krabic) na paletě. Z podstaty technologie není možné 
rozhodnout, kde se big na krabici objeví. Preventivně tedy upozorňujeme, že krabice jsou 
přepravní a doporučujeme udělat tzv. vzorování (objednat si před větší objednávkou 
menší množství a otestovat si funkčnost). 

Výhodou tohoto způsobu práce je eliminace výsekových forem (významně prodražují 
produkci a musí být v 1 rozměru) a právě rychlost produkce (vyrábíme do 48 hodin v 
pracovních dnech od 1 kusu). 

 

Objednávka na Box48.cz 

Nevíte si rady jak zadat rozměry nebo vytvořit objednávku? Zkuste naše instruktážní video 

 

Kalkulace pro více krabic 

Potřebujete si porovnat ceny více krabic najednou? Tak právě pro Vás jsme připravili 
možnost vícenásobné kalkulace krabic. Zde si přehledně můžete porovnat různé typy 
konstrukcí, jejich rozměry a ceny. K jednotlivým položkám si můžete přidat Vaši vlastní 
poznámku, takže Vaše kalkulace může být personalizovaná. 

 

 

 

http://www.packung.cz/
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Kalkulaci můžete dále odeslat jako adresu v prohlížeči nebo ji celou přímo vložit do košíku 
a vygenerovat si Vaši vlastní objednávku. Kalkulaci pro více krabic si můžete vyzkoušet už 
nyní na tomto odkazu: https://www.box48.cz/kalkulace-pro-vice-produktu/ 

Průchod zákaznickou administrací a kalkulace krabic najdete v našem videu. 

 

Protržení papíru v ohybu 

Skládáte Vaše krabice a trhá se Vám svrchní papír v ohybu? Zkontrolujte si zda skládáte 
krabici ze správné strany. Tento problém je totiž často způsoben právě otočením krabice 
tak, že kraftový povrch (tmavší hnědý odstín) není z vnější strany Vaší krabice. V tu chvíli 
ohýbáte materiál testliner (světlejší s nižší gramáží), který je standardně z vnitřní strany.  

Pokud se Vám tato situace přihodí, doporučujeme krabici rozložit a znovu zkontrolovat, 
zda krabici skládáte ze správné strany. Pokud je kraftový povrch z vnější strany, máte 
vyhráno a vy budete mít za chvíli krabici kompletní. V případě, že si nejste jistí složením 
krabice vyzkoušejte náš youtube kanál. 

Mikroprotržení papíru (perforace na vnitřní testliner straně) je přirozenou vlastností 
papíru použitého pro výrobu nekonečné lepenky. Přítomnost takového mikroprotržení na 
krabici není důvodem pro uznání reklamace. 

Více informací ve videu. 

 

Změny v mém účtu 

Na základě ratingu veřejně dostupných zdrojů pravidelně aktualizujeme platební a 
dopravní podmínky Vašeho účtu. Může se tak stát, že se Vám mezi 2 různými objednávkami 
změní parametry. Tato změna probíhá automatizovaně. 

 

Potisk krabic 

Potisk kartonů aktuálně nenabízíme, pokud chcete mít na krabici např. Vaše logo, tak je 
ideálním řešením se domluvit s nejbližším sítotiskařem (reklamky ap.), kde budou náklady 
na malé série nejpříznivější. Sériově vyráběné kartony klasickou technologií jsme schopni 
zajistit od větších sérií 1000ks a více, termín dodání a vstupní náklady však nejsou tak 
příznivé. 

 

Tloušťka lepenky 

Tloušťka lepenky 3VVL je 3 mm (vlna B). Gramáž této lepenky je orientačně 409 g/m². 
Tloušťka lepenky 5VVL je 4 mm (vlna BE). Gramáž této lepenky je orientačně 643 g/m². 

 

http://www.packung.cz/
mailto:poptavky@packung.cz
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V místech, kde stroj nabírá lepenku pro její formátování, může dojít k přimáčknutí lepenky. 
Tato přimáčknutí jsou součástí principu použité technologie a nejsou u nás důvodem k 
reklamaci. 

 

Dodací lhůta krabice 

Výroba vašich krabic na míru ve většině případů proběhne do 48 hod. v pracovních dnech. 
Dodání je pak činnost, kterou nedokážeme ovlivnit na 100%. Dopravu odhadujeme na 
dalších cca. 48hod. s ohledem na způsob přepravy krabice - spedice Toptrans většinou 
zvládne krabici dodat do 24hod. Při termínu dodání je vždy nutné brát v úvahu formu 
platby, pokud platíte online převodem, tak jde krabice takřka ihned do výroby, v případě 
zálohové faktury však může trvat realizace platby i několik dní. 

 

Další barvy lepenky 

Stejně jako Henry Ford nabízel na začátku pouze černá auta, tak my nabízíme pouze 
přírodní hnědé provedení krabiček z kvalitního kraftového papíru :) 

 

Nemám fakturu za krabice 

Faktura za vaše krabice na míru vám bude vystavena a zaslána elektronicky(e-mail) 
nejpozději do 3 pracovních dní od dne expedice objednávky. 

 

Další typy krabic 

Pokud jste si nevybrali z nabízených druhů krabic, tak nás neváhejte kontaktovat na 
poptavky@box48.cz. Jsme schopni nabídnout i jiné druhy krabiček, design na míru, sety 
krabic s vnitřními papírovými prvky pro zabalení více kusů produktů do jedné krabice atp. 

 

Způsob dopravy 

Způsob dopravy kartonových krabic je u nás určován interními pravidly a ratingem vaší 
firmy, pokud byste měli zájem o jiný způsob dopravy Vaší kartonové krabice, zkuste nás 
kontaktovat a ověříme možnosti s ohledem na historii Vašich objednávek. 

Další informace o dopravních možnostech na BOX48.cz najdete také v našem článku na 
https://blog.box48.cz/dopravni-moznosti/. 
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Možnosti platby 

U platby krabice na míru platí podobný princip jako u dopravy - platební možnosti jsou 
nastaveny podle ratingu Vaší firmy. Pokud by jste měli zájem o jiný způsob platby Vaší 
kartonové krabice, zkuste nás kontaktovat a ověříme možnosti s ohledem na historii 
Vašich objednávek a požadované adresy dodání. Jestliže zvolíte zálohovou fakturu, 
počítejte s tím, že výrobní proces začne, až po připsání příslušné částky na náš účet. 
Fyzické osoby mají vždy nastavenu pouze platbu online nebo v hotovosti, změna je možná 
až po pozitivní historické spolupráci - zkuste si např. napsat o klasickou fakturu po 5té 
objednávce. 

Další informace o platebních možnostech na BOX48.cz najdete také v našem článku na 
https://blog.box48.cz/platebni-moznosti/. 

 

Skládání / lepení krabic 

Každá krabice má v galerii PDF vizualizaci s návodem na složení a uzavření. Všechny typy 
krabic jsou 'skládačky', nic na začátku nelepíme ani my, ani Vy - vždy krabici složíte bez 
dalšího příslušenství, k následnému zajištění/uzavření krabice můžete použít lepící pásky, 
vázací pásky, uzavírače kartonu z naší nabídky obalového materiálu. 

 

Množstevní slevy 

Při výpočtu cen našich krabic interně rozlišujeme tzv. kusovou a vícenásobnou výrobu. U 
vícenásobné výroby může dojít k cenové korekci vzhledem k vyššímu počtu 
produkovaných krabic. Hranice mezi kusovou výrobou a vícenásobnou výrobou je 12ks, 
nicméně při rozlišení na základě rozměrů a typu konstrukce krabice, nemusí být cena nižší. 

Slevu po registraci získáváte plošně na všechny produkty - krabičky i příslušenství. 
Nezvýhodňujeme větší odběry, jelikož menší zakázky jsou už 'znevýhodněny' cenou 
přepravy a balným, tedy jeden kus ve finále vychází dráže u menších objednávek. 

 

Změna ceny u opakované objednávky 

Opakovali jste Vaši poslední objednávku, ale cena je jiná? Ano, i toto se může stát. S 
ohledem na strukturu výroby měníme i ceny = optimalizujeme vstupní materiál. Při 
optimalizaci většina krabiček zlevní, ale určité procento rozměrů a konstrukcí se může i 
zdražit. 
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6 Jak vybrat správné balení pro e-shop? 
 

Obaly jsou téma, které nyní musí řešit doslova každý majitel e-shopu. S objemem tržeb 
rostou nároky balení na omezení reklamací a vratek. Majitelé e-shopů si kladou otázky, jak 
balit bezpečně ale zároveň mít balení cenově dostupné. Zajímáme se o to, jaké výzvy řeší 
naši zákazníci. Připravili jsme pro Vás článek, jehož cílem je poskytnout praktický návod 
pro správné balení v různých fázích rozvoje podnikání. 

 

E-commerce roste a mění se cenová politika přepravců pro e-shop balení 

S růstem trhu v e-commerce roste potřeba přizpůsobit balení změněné situaci. Roste totiž 
segment, kde je poptávka po menších jednokusových a atypických zásilkách. Největší 
přepravní společnosti (jako jsou UPS a DHL) indexují náklady na dopravu na základě 
velikosti balíku namísto hmotnosti. Tuto hodnotu pojmenovávají jako objemová hmotnost. 
A právě v této chvíli tudíž oddělení výroby a logistiky řeší problematiku atypických a 
sdružených zásilek. Klasický způsob uvažování se na téma dívá takto: 

- Využijeme standardní krabice, různé typy lepících pásek na základě potřeby a 
vnitřní prostor vyplníme výplní (bublinková folie, mačkaný papír, vzduchové 
polštáře, flo-pak tělíska nebo atypicky papírová stříž a v dárkových baleních 
dřevitá vlna tráva nebo papírová tráva a chipsy. 

 

Kdy se pro e-shop hodí univerzální balení a kdy naopak ne? 

V klasické standardní situaci je třeba definovat potřeby konstrukce, typu materiálu a 
parametrů lepenky. Vysoká investice také připadne na výsekovou formu. Využití výseku 
dává často smysl od určitého minimálního objednávacího množství (MOQ). Takovéto 
množství zatěžuje u začínajících nebo malých eshopů nejen cash-flow ale i místo na 
skladě. Majitel e-shopu by na místo obalů a výplní většinou raději viděl sklad plný 
expedovaného zboží. 

Oproti tomu technologie stojí „Box on Demand“ neboli „krabice na míru“ (na českém trhu 
nabízí výrobu krabic na míru právě platforma BOX48.cz – okamžitá online kalkulace, 
srovnávač cen krabic, 95% zakázek vyrábí do 48 hodin). Tato technologie může i 
začínajícímu e-shopu nebo startupu nabídnout luxus v podobě výroby krabice na míru bez 
nadbytečného předzásobení. Díky menším objednávacím množstvím just-in-time se pak ve 
velmi krátké době může z komplikovaného vícedruhového balení stát „IKEA style“. 

Toto balení pro e-shop ale nechce dělat kompromisy v ochraně produktů. Kromě redukce 
místa na skladě si tak majitel e-shopu zajistí odbourání vnitřních fixací. Zákazník najednou 
dostává úplně jiný produkt. Zákazníkovi odesílá jednodruhové ekologické balení s 
dostatečnou ochranou. Což je vlastně to co chce od začátku. 
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Toto balení dokonce může využít k vyšší ochraně zboží při přepravě. Odpadávají tak 
reklamace kvůli kvalitě balení od dopravce a celkově se díky nižšímu objemu platí i nižší 
přepravní náklady. Takové balení nevyžaduje složitou kompletaci a manipulaci. 

 

Škálování vs. e-shop balení 

U velkých rychle rostoucích e-shopů s tisíci objednávkami denně dává klasická kartonážní 
výroba větší smysl. Podle velikostí a rozměrů zboží je minimální objednatelné množství 
(MOQ) v řádu 1000-2500 ks krabic. 

Takové e-shop balení je sice standardní (vyžaduje např. použití papírových, plastových 
nebo výplní), ale jeho výhodou jsou nižší pořizovací ceny v přepočtu na jednotku balení. 

Existuje balení na míru pro velké e-shopy? 

Jakmile e-shop překročí jednotky tisíc objednávek za den, tak se už většinou s jistotou 
neobejde některé z forem automatizace balení. Standardem v této oblasti je napojení na 
ERP/WMS systém s využitím WCS (Warehouse Control System). 

V těchto objemech je vkládání faktur/brožur, potisk přepravních etiket, vážení balíků, 
potisk bez použití automatizačních technologií většinou nereálné a způsobilo by 
neefektivitu při hladkém průchodu zakázky systémem. Tlak na manažery výroby a logistiky 
ale samozřejmě přichází i ze strany koncového zákazníka. Ten očekává brandové 
ekologické balení, personalizaci a zároveň spolehlivou ochrana produktů. Efektivita a 
ekonomika balení ale nejde pokaždé s těmito požadavky ruku v ruce. 
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Jak na bezpečnost balení a snížení vratek? 

Bezpečnost balení a řízení reklamací mají k sobě velmi blízko. Ač to není ze začátku 
zřejmé, management vratek je kritická složka online podnikání. Pokud se jedná o 
obrátkové zboží, lze reklamace řešit opakovaným prodejem zboží. Zákazník ale většinou 
vrací zboží v nevhodném balení, což ve finále zvyšuje % nedobytných pohledávek 
(poničené zboží ve vratce). Jak jsme již informovali – klesá také hodnota vráceného zboží 
(které nelze dále vrátit do oběhu). 

Díky krabicím o přesných rozměrech naopak můžete hodnotu vráceného zboží udržet. 
Klíčem je pak vyšší ochrana zboží v balení. Zákazník tak zboží vrací neporušené a dokonce 
v balení, ve kterém mu zboží přišlo. Takové zboží pak může být snadno znovu 
naskladněno, zabaleno a rychle připraveno k expedici. 

 

 

 

 

 

 

7 Krabice na míru Vám nesedí? Potřebujete řešit standardní 
kartonáž? 

 

Optimalizace obalů je cestou k efektivnímu a přesnému balení. Naše společnost se 
kromě rozvoje technologie výroby krabic na míru zabývá výrobou, obchodní 
činností a optimalizací balení v odvětví obalových materiálů – speciálně pak 
průmyslové balení a optimalizace paletových jednotek. 

Pomáháme optimalizovat obaly v různých fázích Vašeho podnikání. Naše projekty 
nabízí řešení balení jak pro začínajícího podnikatele s desítkami odeslaných 
zásilek, tak pro nadnárodní společnost, která zavádí automatizaci v obalovém 
hospodářství. 
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Obalový materiál a typy obalů 

Zaměřujeme se na optimalizaci obalů a paletových jednotek.  Zajišťujeme široké 
spektrum obalových materiálů – kartonové krabice (standardní i na míru), různé 
druhy pásek, ochranných hran, papírové tubusy. 

Krabice a kartonové obaly 
Exportní balení 
Papírové hrany 

Ochranné hrany a tubusy 
Vázací pásky a spony 

Lepící pásky 
Stretch folie 

Výplňový a fixační materiál 

Protiskluzný systém 
Balící stroje a automatizace 

Výplňové systémy 
Lepení 

Páskování 
Ovinování 

Automatické balení 
Speciální dopravník 

Dopravníky a jednoúčelové stroje 

 

 

 
Potřebujete poradit s obalovým 
materiálem nebo poptáváte 
standardní kartonáž? 
 

Využijte chatu na našich stránkách nebo nám napište přímo na poptavky@packung.cz.  
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8 Jak vyrábí balení na míru ty největší e-shopy? 
 

Existuje technologie speciálně navržená pro e-commerce segment, balení a logistiku ve 
velkých dávkách? Ano – je velmi flexibilní a s nízkými nároky na umístění ve velkých 
průmyslových halách. Seznamte se. 

 

Automatická balící linka PANOTEC OPERA 

Zvukotěsná balící linka má i přes svoji komplexnost snadnou instalaci. Je opatřená 
technologií pro redukci prachu a online rozhraním pro reporting systému. Může tak 
provádět křížovou kontrolu dat (váha, rozměry) souběžně s realizací objednávky. Linka 
umožňuje balení více produktů zaráz. 
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Jak funguje automatická balící linka? 

 

 

 

Měření a zarovnání produktu na lince 

- Produkty jsou umístěny na dopravník operátorem nebo pomocí robota. Jakmile 
jsou na místě, jsou automaticky naskenovány, změřeny a zváženy. Systém odešle 
rozměry produktu na další stanici, kde se vyrábí krabice na míru. Pro optimalizaci 
spotřeby lepenky používá stroj 2 šíře nekonečné lepenky k výrobě celé škály 
velikostí krabic. 

Výroba krabice 

- Na této pracovní stanici se vytvoří přesná krabice. Díky jedinečnému designu je 
balení velmi pevné a předměty uvnitř boxu se nemohou pohybovat nebo náhodně 
poškodit. Krabice na míru umožňuje optimalizovat spotřebu kartonu a vyhnout se 
použití výplňových prostředků. 

Kompletace zásilky 

- Položky a faktura jsou automaticky umístěny na zesílené spodní straně krabice. 

Uzavírání krabice 

- Jedinečná konstrukce zaručí maximální ochranu produktu bez ohledu na jeho tvar. 
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Máte další dotazy k technologii nebo 
potřebujete poradit s obsluhou 
systému BOX48.cz? 
 

Využijte chatu na našich stránkách nebo nám napište přímo na info@box48.cz. 

http://www.packung.cz/
mailto:poptavky@packung.cz
mailto:info@box48.cz
https://www.youtube.com/watch?v=W1peDgcq04A

