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Dnes pokrývá potřeby zákazníků v komplex-
ním spektru obalových materiálů včetně
dodávky a instalace příslušných balicích
strojů. Výhodou je při tom synergie z koor-
dinace vlastní výroby, dodávek partnerů
a výkonné distribuční sítě.

Firma s posláním poskytovat profesionál-
ní řešení ochrany výrobků při distribuci
musí uplatňovat dvojí pohled na logistiku.
Ve vnitrofiremní logistice vyžaduje dokona-
lé plánování výroby, členění skladových
zásob, jejich lokalizaci a organizaci dodávek
zákazníkům. Tomu je podřízen interní
systém kvality. Jako jedna z prvních v oboru
dosáhla firma certifikace ISO 9001 a ISO 14
001. Jejích 7 distribučních center v ČR zajiš-
ťuje spolehlivé dodávky JIT. S přesuny výro-
by mnoha průmyslových podniků do
východní Evropy roste potřeba nových
a sofistikovaných systémů balení. Na to rea-
guje TART akvizicemi v Polsku, Slovenské
republice a nejnověji i v Rumunsku s využi-
tím firemního know-how.

Druhý pohled na logistiku představují
náročná kritéria kladená na výrobní procesy
a odběratelsko-dodavatelské vztahy v prů-
myslových podnicích. Přepravní obal se stal
součástí výrobního procesu. Na rozdíl od
spotřebitelských obalů, u kterých spíše ros-
tou nároky na atraktivitu pro spotřebitele,
musí být přepravní obal především spoleh-
livý a funkční. Definice funkčnosti se však
mění. Subdodavatelé dílů pro další montáž
dávají přednost řešení opakovaně použitel-
ného přepravního obalu, které jim umožňu-
je ukládat výrobky přímo z vlastní linky tak,
aby mohly být dopraveny bez poškození
a ztrát až k lince jejich zákazníka. Přepravní
obal se tak vlastně včlení do výrobního pro-
cesu a je pro něj přímo navrhován, případ-

ně je výrobní proces navrhován se zřetelem
na standardně vyráběný přepravní obal.
Finální výrobci, zejména v oblasti elektro-
technického průmyslu, stojí naopak před
problémem navrhnout spotřebitelský jedno-
rázově použitelný obal, který však s ohle-
dem na změněné způsoby distribuce
k zákazníkovi musí příležitostně plnit i funk-
ce přepravního obalu.

Aby přepravní obal všechny očekávané
role splňoval, musí být specifikovány již ve
fázi návrhu. Z toho vyplývá rostoucí potřeba
kvalifikovaných řešení bez improvizací.
K tomu uplatňuje společnost TART vlastní

systém, jehož princip vyjadřuje zkratka
V.I.C.O. – Value Inside – Checkpoint Outside
(hodnota uvnitř, kontrola zvenku). Kvalifiko-
vané návrhy připravují kvalifikovaní pracov-
níci, proto si firma vytvořila vlastní systém
interního vzdělávání, který využívá i podpo-
ry prostředků Evropského sociálního fondu
– a je zaměřen na všechny zaměstnance.
Systém zaručuje personální růst jednotlivců
i firmy při zvládání růstu nároků na obor.

Firma věnuje velkou pozornost rozvoji
vlastní výroby. Prostřednictvím vlastních

zařízení i outsourcovaných technologií vyrá-
bí velkou část svého sortimentu od polyety-
lénových fólií, sáčků a pytlů přes nejširší
sortiment bublinkových fólií včetně lamina-
cí, potisků a konfekce z nich či vycpávky
a výplně z různých materiálů až po komplex-
ní obalová řešení pro balení dílů v automo-
bilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Vzhledem ke komplexnímu pojetí obalů je
důraz ve výrobě a vývoji kladen na aktivní
funkce obalů. TART je licencovaným výrob-
cem antikorozních fólií Cortec a jako jedna
z mála evropských firem vyrábí i bublinkové
fólie s antikorozním účinkem. Rozsáhlé zku-
šenosti získala i ve výrobě materiálů na
ochranu proti elektrostatickému výboji
(ESD).

I přes rostoucí podíl komplexních obalo-
vých systémů zůstává v řadě průmyslových
oborů prioritou použití klasických obalo-
vých materiálů. Proto TART udržuje a inovu-
je sortiment balicích a vázacích pásek, prů-
tažných i smršťovacích fólií i dalších materi-
álů v celém spektru požadavků. Spolu s tím
dlouhodobě distribuuje a instaluje balicí
stroje a poskytuje příslušný servis. To je při
schopnosti navrhnout a dodat ucelené tech-
nologické linky i příčinou expanze firmy
doma i v zahraničí, kterou podporuje i akti-
vitami na odborných a prezentačních
akcích, například mezinárodních veletrzích
specializovaných na oblast v níž firma domi-
nuje – průmyslové aplikace balení a logisti-
ku. Jak to shrnuje obchodní ředitel společ-
nosti Ing. Miroslav Brumovský: „Jdeme
budoucnosti vstříc, v zájmu svých zákazníků
i zaměstnanců, k naplnění vize Partnerům
garantovat spolehlivost a kvalitu, zaměst-
nancům stabilitu a smysluplnou práci.“ ✖

(ma)

Přepravní obal
Koncentrace na řešení přepravního a skupinového balení se snahou uvádět na trh stále nové produkty i postupy
charakterizuje 16 let působení firmy TART, s.r.o. na českém trhu. Jako jedna z prvních tu přišla s širokým
sortimentem polypropylenových balicích pásek včetně potisku, patří mezi průkopníky v propagaci PES pásek
a v kategorii fixačních fólií představila již před lety ultratenkou předepjatou fólii, která umožňuje zajímavé úspory
materiálu při paletizaci zboží.

Přepravní obaly firmy TART slouží zákazníkům
již několika zemí
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