umiemy pakować ...

Jesteśmy liderem pakowania
przemysłowego w Europie
Środkowej
„ Z nami spakujesz wszystko.
Solidnie!“

Nie mamy granic i zawsze znajdziemy rozwiązanie. Dla każdego produktu
znajdziemy najlepszy sposób na jego zapakowanie. Aby osiągnąć pierwszorzędne
zna
wyniki, wykorzystujemy centrum innowacji i rozwoju, pomieszczenie do
wy
testowania materiałów i opakowań, a także całe zakłady produkcyjne i centra
tes
logistyczne.
Ułatwiamy pracę małym i dużym firmom nie tylko w całej Europie.
log
g
Oprócz Czech posiadamy również stałych klientów m.in. w Niemczech, Turcji,
Op
Słowacji, Polsce, Włoszech, Hiszpanii, nawet w Maroku czy USA.
Sło

Od 1991 roku

Kompleksowe
usługi szyte na miarę

Pakowaniem przemysłowym zajmujemy się już naprawdę długo.
Przez te lata zbudowaliśmy silną i stabilną firmę. Naszą mocną
ocną
stroną to najlepszy know-how, jakość produkcji i profesjonalna
alna
obsługa. Dlatego wszystkie nasze produkty i usługi od wielu
u lat
utrzymują wysoki standard.

1991
zakładamy
firmę TART

1993
rozpoczynamy
produkcję materiałów
opakowaniowych

Działanie
międzynarodowe

Wie
Wiesz,
ie co chcesz spakować, a my zajmiemy się całą resztą.
ie
Dzięki naszej obsłudze najwyższej jakości zaoszczędzisz czas,
Dz
koszty, siłę roboczą i miejsce w magazynach. Do każdego projektu
kos
podchodzimy
indywidualnie, uwzględniamy wszystkie konteksty
po
oferujemy kompleksowe rozwiązanie.
i of

2001
otwieramy pierwszą
zagraniczną spółkę
zależną

2007
osiągamy
miliardowy obrót

2013
rozszerzamy TART
o dział opakowań
eksportowych

2020
rozpoczynamy
eksport do Afryki
i USA

Proces tworzenia opakowania
opanowaliśmy do perfekcji
Każdy Twój produkt pokonuje długą drogę, zanim dotrze do miejsca przeznaczenia.
Dlatego powierz go bezpiecznym opakowaniom TART. Naszym rzemiosłem
osłem jest staranne
projektowanie, profesjonalna produkcja i rzetelne dostarczanie rozwiązań
iązań opakowaniowych.
Jesteśmy ekspertami w rozwiązaniach opakowaniowych - od ponad 30 lat.

Doskonale zadbamy o Twój produkt
Skoncentruj się na istocie swojego biznesu, a zmartwienia związane
z pakowaniem zostaw nam. Dzięki opracowanemu i niekończącemu się
procesowi troski o klienta zawsze znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Analiza

Rozwój i projekt

Produkcja

Chcemy poznać Ciebie i Twój
produkt. To jedyny sposób,
aby dowiedzieć się dokładnie,
czego potrzebujesz.

Każdy produkt jest niepowtarzalny
i opakowanie musi mu odpowiadać.
W naszych centrach rozwoju zawsze
wymyślamy optymalne rozwiązanie.

Produkujemy opakowania
i materiały opakowaniowe we
własnych zakładach produkcyjnych.
Dzięki temu gwarantujemy ich
najwyższą jakość.

Logistyka

Usługi

Planujemy logistykę bezpośrednio
według wymagań klienta. Wszystko,
czego potrzebuje, przywieziemy na
umówione miejsce we właściwym czasie.
Zawsze.

Chcesz skompletować opakowanie?
Zapakować od razu produkty?
Szkolić pracowników? Nasza troska
zdecydowanie nie kończy się
na produkcji opakowań.

„ Pokażemy Ci eleganckie
i innowacyjne rozwiązania“

„ Wymieszaliśmy dla Ciebie
szeroką gamę usług“

Analiza procesu pakowania
Rozwój opakowań
Testowanie opakowań
Kitting
Just In Time
Magazynowanie i logistyka
Opakowania eksportowe
Manipulacja
Edukacja

Pakowanie

2

Oferujemy nie tylko pierwszorzędne opakowania,
ale zapewniamy również kompleksową obsługę.
Dlatego integralną częścią naszej oferty są usługi,
które ułatwiają pracę i obniżają koszty. Tworzymy
w ten sposób zupełnie nowy wymiar opakowań
przemysłowych.

Jesteśmy producentem!
Naszą mocną stroną są własne zakłady produkcyjne zapewniające
produkcję opakowań i materiałów opakowaniowych. Produkujemy
opakowania na najwyższym poziomie, które w stu procentach zabezpieczą
Twoje produkty, ułatwią ich przenoszenie i magazynowanie. Nieważne,
czy to folia, karton, system wypełnienia, skrzynia drewniana czy
opakowanie zwrotne. Zawsze używamy jakościowych i sprawdzonych
materiałów. Do tego dokładamy know-how, wieloletnie doświadczenie,
rzetelną pracę i idealne opakowanie jest na świecie.

Nadążamy za przyszłością
Nigdy nie spoczywamy na laurach. Nieustannie inwestujemy w nasze zakłady
produkcyjne, edukujemy naszych pracowników i śledzimy najnowsze trendy.
W ramach własnych badań i rozwoju stale poszukujemy nowych, lepszych
opakowań i materiałów opakowaniowych. Wszystko po to, aby zawsze móc
produkować nowoczesne rozwiązania opakowaniowe, które zaspokoją nawet
najbardziej wygórowane wymagania naszych klientów.

„Opakowania rodzą się u nas“

„ Jesteśmy dobrze zgraną orkiestrą“

Jesteśmy wspaniale
zgranym zespołem
W TART robimy wiele dzięki sprawnej organizacji pracy, pracowników
i zasobów w siedmiu działach. Produkcja folii wielowarstwowych,
montaż linii pakujących, zastosowanie inhibitorów korozji czy np.
opracowanie opakowań na zamówienie – nie ma dla nas rzeczy
niemożliwych!

Dział
maszyn pakujących

Dział
pakowania
kompleksowego

Oferujemy nie tylko jeden uniwersalny produkt, ale zawsze dobieramy
indywidualne podejście i niepowtarzalne rozwiązania. Dzięki specjalistom
z każdej dziedziny opakowań przemysłowych jesteśmy w stanie
spełnić wszystkie życzenia naszych klientów: precyzyjnie i kompleksowo.

Dział
opakowań
eksportowych
Dział
folii termorefleksyjnych
Dział
materiałów antykorozyjnych

Dział
materiałów
kompostowalnych Envira

Dział
materiałów
opakowaniowych

„ Opakowania z najwyższą
jakością wykonania“

Dział materiałów
opakowaniowych

(Nie)pękamy od 1998 roku
Jesteśmy największym producentem
folii bąbelkowej w Europie Środkowej.
I to jest prawdziwa alchemia! Jej produkcja polega na połączeniu unikalnych
receptur i zastosowaniu nanotechnologii na najnowocześniejszych maszynach. Efektem jest folia BUFO® barrier
o wyjątkowych właściwościach, która
składa się z wielu mikrowarstw. Właśnie
dlatego powietrze z niej nie ucieknie.
Rozerwanie tej folii bąbelkowej wymaga
dużej siły.

Każdą rzecz na świecie można idealnie zapakować.
Oprócz standardowych opakowań, które zawsze mamy
na stanie, wyprodukujemy dowolne opakowanie na miarę.
Materiał, rozmiar, kolor czy wykonanie - w skrócie
nieskończona ilość kombinacji. W TART zawsze
znajdziesz to, co najlepsze.

Jesteśmy bardzo skrupulatni jeżeli
chodzi o opakowania
Większość naszych opakowań produkujemy sami,
co pozwala nam przypilnować jakości i wykonania
produktów. Koszty produkcji i stany magazynowe
są dostępne od ręki.

Wysoka jakość, niskie koszty
Dostarczamy opakowania wszelkiego
rodzaju, kształtów, rozmiarów
i materiałów. Karton, taśma, skrzynia
czy folia? Z TART znajdziesz od razu
właściwe i jednocześnie najtańsze
rozwiązanie. Dzięki temu bez obaw
i wygodnie możesz spakować produkt
z całą starannością i bezpiecznie
wysłać go w drogę.

W czym jesteśmy naprawdę mocni

1000+
Własna produkcja

Szybka dostawa

Doradztwo
i opakowania
na zamówienie

Ponad 1000
artykułów
w magazynie

U nas znajdziesz wszystkie opakowania

Folie stretch

Taśmy klejące i techniczne

Materiały teflonowe

Opakowania styropianowe

Folia bąbelkowa

Taśmy spinające

Polipropylen komorowy

Nolco-flex

Folie polietylenowe

Pianka polietylenowa

Tektura i kartony

Opakowania drewniane

Folie poliolefinowe

Systemy wypełnienia i mocowania

Wyroby papierowe

tart.eu

„ Niech ludzie tworzą a maszyny pracują“

Dział maszyn pakujących

Efektywnie, ekonomicznie, energetycznie
Kto oszczędza, otrzymuje trzy razy więcej. A kto używa maszyn
pakujących, ma czterokrotnie więcej! Maszyny i linie pakujące
zużywają mniej materiału opakowaniowego niż zwykle stosuje się
w pakowaniu ręcznym. A co najważniejsze: każda z naszych maszyn
znacznie oszczędza pracę ludzką, w tym Twoje pieniądze.

Dzięki naszym maszynom, które rozumieją wszystkie rodzaje opakowań,
możesz zapakować wszystko. Posiadamy na stanie maszyny do różnych
wielkości pakowanych serii: od prostych maszyn ręcznych po w pełni
automatyczne linie pakujące.

Genialne rozwiązanie znajduje się w technologii
Naszymi najpotężniejszymi pomocnikami są automatyczne
maszyny i linie pakujące. Można je zintegrować bezpośrednio
z linią produkcyjną i całą pracę wykonają za Ciebie.
.

Mają dużą pojemność

.

Mogą być dostosowane do Twoich potrzeb

.

Oferują szeroką gamę pakowania

.

Działają szybko, tanio i niezawodnie

W czym możemy wam pomóc

Doradztwo
i rozwiązania
indywidalne

Profesjonalny
montaż i sprawdzenie

Nasza oferta maszyn pakujących

Przeszkolenie
obsługi

Kompleksowy
serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny

+
+
+
+

Linie pakujące
Maszyny do owijania
Maszyny do spinania
Workownice

+
+
+
+

Maszyny do pakowania w folię
Zaklejarki
Zgrzewarki
Maszyny do paletyzacji

tart.eu

„Wyśnione opakowania pod waszą batutą“

Dział pakowania
kompleksowego

Unikalny system V.I.C.O.®
Nasza produkcja odpowiada
wymaganiom XXI. wieku. System
opakowań zwrotnych, czyli V.I.C.O.®
(Value Inside Checkpoint Outside).
System opakowań zwrotnych V.I.C.O.
zapewnia oszczędność materiału
i czasu, szybszy transpoprt wyrobów
i znaczące ograniczenie produkcji
odpadów.

Królewska dyscyplina w ramach pakowania
przemysłowego. Te najbardziej wymagające
rozwiązania powstają właśnie tu.
Opracowujemy i produkujemy oryginalne
opakowania dla konkretnych produktów.
Pewni w swoich działaniach jesteśmy przede
wszystkim w przemyśle samochodowym,
elektrotechnicznym i maszynowym.

Doskonałość skrywa się w detalach
TART rozwiązania opakowaniowe spełnią wasze oczekiwania:
.

Zapewnią doskonałą ochronę pakowanych produktów

.

Zapewniają długą żywotność i odporność opakowań

.

Pozwalają na łatwą manipulację

.

Obniżają koszty związane z transportem czy magazynowaniem

.

Umożliwiają łatwy recykling

Proces produkcji opakowania jest całkowicie reżyserowany przez nas

Analiza

Rozwój i projekt

Testy jakości

Produkcja własna

Za dwa rozwiązania opakowaniowe
w systemie V.I.C.O.® otrzymaliśmy
nagrodę Opakowanie roku.

Jakie typy rozwiązań oferujemy

+
+
+
+

Opakowania zwrotne
Pojemniki plastikowe
Pudełka o dużej objętości
Kształtki i mocowania

+
+
+
+

Szyte wkłady i opakowania
Konstrukcje metalowe
Opakowania drewniane
Kratownice i przekładki

+
+
+

Pudełka kartonowe
Euro skrzynki
Kompleksowo zaprojektowane
opakowania

kompleksowepakowanie.pl

„ Jesteśmy przygotowani
do realizacji wyzwań “

Dział opakowań
eksportowych

Folie, które prześcignęły nawet stal
Śmigłowce bojowe MI 24 Armii RCZ są pod naszymi
skrzydłami bezpieczne. Specjalnym opakowaniem
zapewniliśmy tym maszynom kilkuletnią ochronę przed
korozją, od warunków pogodowych i przed kurzem.
A gdy zabrzmi rozkaz, są natychmiast gotowe do akcji!

Proszę sobie wyobrazić przesyłkę o ekstremalych rozmiarach,
o maksymalnej możliwej wadze i z koniecznością jej dostawy
na przykład przez połowę kuli ziemskiej. W procesie pakowania
eksportowego uwzględniamy dużo różnych czynników, ale cel jest
zawsze jeden: towar w każdej sytuacji musi dotrzeć na miejsce
przeznaczenia w całkowitym porządku.

Zapakujemy, załadujemy i dostarczymy
Wymyślimy, wyprodukujemy, zapakujemy, przewieziemy.
Do was należy tylko dostarczenie nam towaru, który
chcecie przewieźć. Wszystko inne załatwimy już my.

Oferujemy kompleksowy serwis

Projekt i rozwój

Własna produkcja

Składowanie

Po drogach, koleją, na wodzie czy w powietrzu

Załadunek
i rozładunek

Transport

tart.eu

„ Nie pozwól, aby Twoja firma utknęła“

Dział materiałów
antykorozyjnych
Wygrajcie bitwę z rdzą dzięki VpCI®
inhibitorom korozji

Co stanie się z bronią pozostawioną na wietrze i deszczu?
Skoroduje! Tego samego nieprzyjaciela znają
bardzo dobrze we wszelkich działach przemysłu.
Korozja dotyka różnych rodzajów używanych metali,
ale wpływ na nią ma także sposób ich obróbki,
użycia lub wystawienia na agresywne środowisko.

Główną bronią w walce przeciw korozji
są migrujące inhibitory korozji VpCI®
(Vapor phase Corrosion Inhibitors).
Mikroskopijne cząstki tworzą na powierzchni
metalowej cienką ochronną osłonę –
przede wszystkim w miejscach, gdzie
zwykła ochrona się nie dostanie.

Mamy patent na walkę z korozją
Jesteśmy wyłącznym dostawcą antykorozyjnych
VpCI® produktów Cortec® na Czechy i Słowację.

Przechytrzcie trudności

Współpracują z nami następujące branże:
.

budowa maszyn

.

przemysł petrochemiczny

.

przemysł obróbki metali

.

telekomunikacja

.

przemysł elektroniczny

.

budownictwo

.

przemysł samochodowy

Regularne prewencyjne stosowanie
środków Cortec® przedłuża żywotność
maszyn. Zabezpieczcie ich wierne usługi
produktami z inhibitorami korozji.
Produkcja bez zbędnych przeszkód
pójdzie jak po maśle.

Oferujemy kompleksowy serwis

Wsparcie klienta
i doradztwo

Testy jakości

Szkolenia

Różne sposoby ochrony, taki sam świetny wynik

+
+
+
+
+

Antykorozyjne materiały opakowaniowe
Antykorozyjne środki konserwacyjne
Środki czyszczące i odtłuszczające
Odrdzewiacze
Dodatki do płynów eksploatacyjnych

+
+
+
+
+

Domieszki do materiałów budowlanych
Emulsje do obróbki metali
Powłoki antykorozyjne
Migrujące inhibitory korozji do żelbetu
Osuszacze

cortec.pl

„ Wyjdzcie z nami z cienia“

Dział
SUNFLEX®

Folia termorefleksyjna

Co wspólnego mają termos, kombinezon kosmiczny
i folia SUNFLEX? Odbijają światło i w ten sposób
izolują. Folia termorefleksyjna SUNFLEX® zimą odbija
ciepło promieniowania z powrotem do wnętrzna i w
ten sposób chroni przed jego utratą. A latem znowu
odwrotnie -pomieszczenia wewnętrzne chroni przed
przegrzewaniem się.

100%
paroizolacja

95%

Oszczędzajcie koszty dzięki wyjątkowej
technologii

odbicie promieniowania
cieplnego

Folia budowlana termorefleksyjna SUNFLEX®
to nowoczesne rozwiązanie w ramach systemów
izolacyjnych budynków i przyczynia się do
oszczędzania kosztów ogrzewania lub klimatyzacji.
Dla folii SUNFLEX® znajdziecie zastosowanie
dosłownie w całym domu: od fundamentów
aż po dach.

Wsparcie klienta
i doradztwo

oszczędność kosztów

Folia SUNFLEX® znajdzie zastosowanie jako

Gwarantujemy wam

Jesteśmy
producentem

20%

Oszczędność
kosztów

+
+
+

Izolacja strychu, dachu i stropu
Izolacja ścian i podłóg
Izolacja pod ogrzewanie podłogowe

+
+
+

Izolacja przewodow rurowych
Izolacja wentylowanej elewacji
Folia odblaskowa za grzejnik

tart.eu

„ Zależy nam na przyszłości“

Zrównoważony rozwój
traktujemy poważnie
100% kompostowalne opakowania

Zachowujemy przyrodę także dla przyszłej generacji! Ochrona środowiska
naturalnego nie jest dla nas jedynie frazą, ale faktycznym celem.
Dlatego obniżamy ślad węglowy i wszelkie inne możliwe oddziaływania
na przyrodę na różne sposoby:

Wyrosły na polu i znów wrócą na pole.
Opakowania ekologiczne Envira® produkujemy
w całości z odpadowej skrobii ziemniaka
lub kukurydzy. Mają także lepszy wygląd
i właściwości mechaniczne niż materiały
polietylenowe. A jak już spełnią swój cel, nie
zanieczyszczają środowiska mikrodrobinami
plastiku. Rozłożą się w kompoście na czystą
biomasę, która służy jako nawóz dla dalszych
plonów.

Badania i rozwój – Innowacjom otwieramy drzwi na oścież.
Sprawdzamy nowe receptury i procesy produkcyjne, tworzymy
nowe konstrukcje opakowań, a wszystko to w celu obniżenia ilości
materiału przy zachowaniu najwyższej jakości opakowań.
Na przykład takie folie do pakowania produkujemy w grubościach
o połowę mniejszych, niż zwykle, ale nadal są tak samo trwałe.
Przemyślana logistyka – Jeden samochód, kilka przesyłek.
Transport ma wielki wpływ na ślad węglowy, dlatego staramy się go
uefektywnić w jak największym zakresie. Starannie przemyślaną logistyką
obniżamy także negatywny wpływ transportu na środowisko i zdrowie.

W porównaniu do opakowań plastikowych
produkty Envira® dają szereg korzyści:
.

produkuje się je ze źródeł odnawialnych
z certyfikatem OK compost

System opakowań zwrotnych – Bez zbytecznych odpadów. Produkujemy
opakowania do ponownego wykorzystania, które służą wymiennie przez wiele
miesięcy i lat. A dodatkowo można je łatwo składać i dzięki temu zabierają
w samochodach dostawczych dużo mniej miejsca.

.

spełniają normę ekologiczną ČSN [CSN] EN 13432

.

zapobiegają pleśnieniu żywności
i przedłużają jej trwałość

Wykorzystanie surowców wtórnych – Surowce wtórne zostały u nas
policzone. Do produkcji opakowań rocznie zużywamy ponad 400 ton
makulatury czy odpadów plastikowych.

.

pochłaniają zapach

.

nie obciążają środowiska i wspierają
zrównoważony rozwój

Recykling – Wszystkie nasze opakowania można poddać recyklingowi.
Jak u was już przestaną służyć, wyprodukuje się z nich inny produkt.

Gwarantujemy wam

Jesteśmy
producentem

Wsparcie klienta
i doradztwo

Nasze produkty w

Zrównoważony
proces

100%

nadają się do recyklingu

Możliwości nadających się do kompostowania opakowań Envira
Folia bąbelkowa

Torby

Worki i torebki

Folie

Poduszeczki powietrzne
Lufti

tart.eu

Zadowoleni klienci są dowodem na to, że potrafimy pakować. Bez nich opakowania TART
straciłyby sens. A bez naszych rozwiązań oni z kolei nie mogliby dostarczyć swojego towaru
do swoich klientów. Są to nasi klienci, którzy tworzą wizerunek opakowań TART. W całej
Europie i jeszcze dalej

… gdziekolwiek są
Grupa TART
Eksport

Republika Czeska

Słowacja

Niemcy

T: +420 548 210 500
E: info.cz@tart.eu

T: +421 327 719 210
E: info.sk@tart.eu

T: +49 (0) 2173-89 31 866
E: info.de@tart.eu

Polska

Węgry

Turcja

T: +48 34 365 07 32
E: info.pl@tart.eu

T: +420 602 451 927
E: info.hu@tart.eu

T: +90 850 955 16 18
E: info.tr@tart.eu
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„ Jeżeli szukacie solidnego partnera,
właśnie go znaleźliście!“
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Jakość sprawdzona
przez stałych klientów ...

The FSC®-certiﬁed
products on request
only

tart.eu

„Wizją firmy TART jest zagwarantowanie
naszym partnerom solidności i jakości,
a naszym pracownikom stabilności
i sensownej pracy.
Naszym posłannictwem jest dostarczanie
profesjonalnych rozwiązań ochrony
produktów przy dystrybucji.“

tart.eu

wersja 1.0.

Michal Hort, Dyrektor Spółki

