
umenie baliť ...



Komplexné služby 
šité na mieru
Vy viete čo potrebujete zabaliť a všetko ostatné je na nás. 
Vďaka nášmu špičkovému servisu ušetríte čas, náklady, 
pracovnú silu aj priestor v skladoch. Ku každému projektu 
pristupujeme individuálne, zohľadňujeme všetky súvislosti 
a ponúkame komplexné riešenie.

„ S nami zabalíte čokoľvek. 
Spoľahlivo!“

2013
rozširujeme TART 
o divíziu exportného 
balenia

1991
zakladáme 
spoločnosť TART 

1993
zahajujeme 
výrobu obalových 
materiálov 

2001
otvárame prvú 
zahraničnú dcérsku 
spoločnosť 

2007
dosahujeme 
miliardového 
obratu 

2020
rozbiehame export 
do Afriky a USA

Medzinárodné pôsobenie
Nemáme hranice a vždy nájdeme riešenie. Pre každý výrobok nájdeme ten najlepší 
spôsob, ako ho zabaliť. K dosiahnutiu prvotriednych výsledkov využívame inovačné 
a vývojové centrum, skúšobňu materiálov a obalov aj celé výrobné závody a logistické 
centrá. Prácu uľahčujeme malým aj veľkým fi rmám nielen po celej Európe. Dlhodobých 
klientov máme mimo Českej republiky tiež napríklad v Nemecku, Turecku, Slovensku, 
Poľsku, Taliansku, Španielsku alebo dokonca v Maroku či USA.

Sme lídrom priemyselného 
balenia v strednej Európe

Od roku 1991
Priemyselným balením sa zaoberáme už naozaj dlho. 
Počas týchto rokov sme vybudovali silnú a stabilnú fi rmu. 
Našou silnou stránkou je špičkové know-how, kvalitná výroba 
a profesionálny servis. Preto si všetky naše produkty a služby 
zachovávajú svoj vysoký štandard už veľa rokov.
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Každý váš výrobok prejde dlhú cestu, než dorazí do cieľa. Zverte ho preto do bezpečia 
obalov TART. Naším remeslom je starostlivo navrhovať, profesionálne vyrábať a spoľahlivo 
dodávať obalové riešenia. Na obalové riešenia sme odborníci – už viac ako 30 rokov.

reto do bezpečia
e vyrábať a spoľahlivo 
ac ako 30 rokov.

O váš produkt sa dokonalo postaráme 

Sústreďte sa na podstatu svojho podnikania a starosť o obaly prenechajte 
nám. Vďaka prepracovanému a nikdy nekončiacemu procesu starostlivosti 
o zákazníka vždy nájdeme optimálne riešenie.

Proces tvorby obalov 
sme doviedli k dokonalosti

Analýza
Chceme poznať Vás i Váš 

produkt. Jedine tak zistíme, 
čo presne potrebujete.

Služby
Potrebujete zkompletovať obaly? 
Výrobky rovno zabaliť? Preškoliť 

zamestnancov? Výrobou obalu naša 
starostlivosť rozhodne nekončí.

Výroba
Obaly aj obalové materiály 

produkujeme vo vlastných výrobných 
závodoch. Vďaka tomu garantujeme 

ich špičkovú kvalitu.

Vývoj a design 
Každý produkt je unikátny, 

a tomu musí odpovedať i obal. 
V našich vývojových centrách vždy 

vymyslíme optimálne riešenie.

„ Predvedieme Vám elegantné 
a inovatívne riešenie“

Logistika
Logistiku plánujeme priamo podľa 

požiadaviek zákazníka. Všetko potrebné 
mu dovezieme v správny čas na 

dohodnuté miesto. Vždy.



Balenie2
Ponúkame nielen prvotriedne obaly, ale poskytujeme aj 
komplexný servis. Preto sú neoddeliteľnou súčasťou našej 
ponuky tiež služby uľahčujúcu prácu a znižujúce náklady. 
Tvoríme tak úplne novú dimenziu priemyselného balenia.

Analýza baliaceho procesu 

Vývoj obalov 

Testovanie obalov 

Kitting 

Just In Time 

Skladovanie a logistika 

Exportné balenie 

Manipulácia 

Vzdelávanie

„ Namiešali sme pre Vás 
pestrú paletu služieb“



Sme výrobcovia! 
Našou silnou stránkou sú vlastné výrobné závody zaisťujúce produkciu obalov 
a obalových materiálov. Vyrobíme obaly na najvyššej úrovni, ktoré stopercentne 
ochránia vaše produkty, uľahčia ich manipuláciu a skladovanie. A nezáleží 
na tom, či ide o fóliu, krabicu, výplňový systém, drevenú debnu či vratný obal. 
Vždy používame kvalitné a preverené materiály. K nim pridáme know-how, 
dlhoročné skúsenosti a poctivú prácu a dokonalý obal je na svete. 

Držíme krok s budúcnosťou 

Nikdy nezaspíme na vavrínoch. Do našich výrobných závodov neustále 
investujeme, vzdelávame našich zamestnancov a sledujeme najmodernejšie 
trendy. V rámci vlastného výskumu a vývoja neprestávame hľadať nové, 
lepšie obaly a obalové materiály. To všetko robíme preto, aby sme vždy 
boli schopní vyrábať moderné obalové riešenia, ktoré uspokoja aj tie 
najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov.

„Obaly sa rodia u nás“



Divízia 
exportného balenia

Divízia 
antikoróznych materiálov

Divízia 
termorefl exných fólií

Divízia 
obalových materiálov

Divízia 
baliacich strojov

Divízia 
komplexného balenia

Divízia 
kompostovateľných 

materiálov Envira

Spolu nám 
to skvele ladí 
V TARTe dokážeme veľa vďaka efektívnemu usporiada-
niu práce, zamestnancov a zdrojov do siedmich divízií. 
Výroba viacvrstvových fólií, inštalácia baliacich liniek, 
aplikácia migračných inhibítorov korózie alebo trebárs 
vývoj zákazkových obalov – pre nás skrátka nič nie je 
nemožné! 

Ponúkame len jeden univerzálny produkt, ale vždy 
volíme individuálny prístup a unikátne riešenie. Vďaka 
špecialistom pre každú oblasť priemyselného balenia 
tak našim zákazníkom vieme splniť všetky ich želania: 
precízne a komplexne.

„ Sme dobre zohraný orchester“



Divízia obalových 
materiálov
Každú vec na svete možno dokonale zabaliť. Popri bežných 
druhov obalov, ktoré máme neustále skladom, vyrobíme 
akýkoľvek obal priamo na mieru. Materiál, veľkosť, 
farba alebo prevedenie – skrátka nekonečne veľa 
kombinácii. Tú najlepšiu nájdete vždy v TARTe.

Na obaly sme puntičkári 

Väčšinu obalov si sami vyrábame, čo nám umožňuje 
si na ich kvalitu a prevedenie poriadne posvietiť. 
Náklady na produkciu a skladovú dostupnosť máme 
pod palcom.

V čom sme naozaj silní 

U nás nájdete všetky obaly 

Stretch fólie Baliace lepiace a technické pásky Tefl ónové materiály Polystyrénové obaly 

Bublinkové fólie Viazacie pásky Dutinkový polypropylén Nolco-fl ex

Polyetylénové fólie Penový polyetylén Lepenky a kartonáž Drevené obaly 

Polyolefínové fólie Výplňové a fi xačné systémy Papierové výrobky

„ Obaly s vybrúsenou kvalitou“

(Ne)praskáme od roku 1998

Sme najväčším výrobcom bublinkovej 
fólie v strednej Európe. A je to poriadna 
alchýmia! Jej zhotovenie totiž spočíva 
v kombinácii unikátnych receptúr 
i s využitím nanotechnológie na najmo-
dernejších strojoch. Výsledkom je fólia 
BUFO® barrier s mimoriadnymi vlast-
nosťami, ktorá sa skladá z mnohých 
mikrovrstiev. Práve preto z nej vzduch 
len tak neunikne. Aby ste tento bublin-
kový obal praskli, chce to poriadnu silu.

Vysoká kvalita, nízke náklady 

Dodávame obaly všetkých druhov, 
tvarov, veľkostí aj materiálu. Krabica, 
páska, debna alebo fólia? S TARTom 
nájdete okamžite to pravé a zároveň 
najlacnejšie riešenie. Zabaliť produkt 
so všetkou starostlivosťou a vypraviť 
ho bezpečne na cestu tak zvládnete 
bez starostí a v pohode. 

1000+
Vlastná výroba Rýchle dodanie Poradenstvo 

a obaly na mieru
Viac než 1 000 

položiek skladom

 tart.eu



Divízia baliace stroje
S našimi strojmi, ktoré si rozumejú so všetkými typmi obalov, zvládnete zabaliť 
skrátka čokoľvek. V zásobe máme stroje pre rôzne veľkosti balených sérií: 
od jednoduchých ručných strojčekov až po plne automatické baliace linky. 

Geniálne riešenie spočíva v technológiách 

Našimi najvýkonnejšími pomocníkmi sú automatické 
baliace stroje a linky. Možno ich začleniť priamo 
do výrobnej linky a všetku prácu spravia za Vás. 

. Disponujú vysokou kapacitou 

. Možno ich upraviť na mieru potrebám

. Ponúka širokú škálu balenia 

. Pracujú rýchlo, lacno a spoľahlivo 

„ Ľudia nech tvoria a stroje pracujú“

Naša ponuka baliacich strojov 

Baliace linky

Ovinovacie stroje

Páskovacie stroje 

Vrecovacie stroje 

Stroje pre balenie do fólie 

Zalepovacie stroje 

Zváracie stroje 

Paletizačné stroje

+
+
+
+

+
+
+
+

strojenabalenie.sk

Efektívne, ekonomicky, energicky 

Kto šetrí, má za tri. A kto používa baliace stroje, ten má rovno za štyri! 
Baliace stroje a linky spotrebovávajú menej obalového materiálu, 
než sa obvykle použije pri ručnom balení. A to najdôležitejšie: 
každý náš stroj výrazne šetrí ľudskú prácu, teda aj vaše peniaze.

S čím všetkým Vám pomôžeme 

Poradenstvo 
a riešenie na mieru 

Profesionálna 
inštalácia a odskúšanie 

Zaškolenie 
obsluhy 

Kompletný záručný 
aj pozáručný servis 



Unikátny systém V.I.C.O.®

Naša výroba odpovedá požiadavkám 
21. storočia. Systém vratných obalov, 
to je V.I.C.O.® (Value Inside Checkpoint 
Outside). Systém vratných obalov 
V.I.C.O. zaručuje úsporu materiálu 
aj času, rýchlejšiu prepravu výrobkov 
a výrazné obmedzenie produkcie 
odpadu. 

Za systém V.I.C.O.® sme získali za dve 
obalové riešenia ocenenie Obal roku.

Aké typy riešenia ponúkame 

Vratné obaly 

Plastové boxy 

Veľkoobjemové boxy 

Tvarovky a fi xácie 

Šité vložky a obaly 

Kovové konštrukcie 

Drevené obaly 

Rastre a mriežky 

Kartónové boxy 

Blistre Euro prepravky 

Komplexne riešené obaly

komplexnebalenie.sk

„Vysnené obaly pre Vašu taktovkou“

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

Proces výroby obalu je celý v našej réžii 

Analýza Design a vývoj Testovanie kvality Vlastná výroba

Divízia komplexného 
balenia 
Kráľovská disciplína v rámci priemyselného balenia. 
Tie najnáročnejšie obalové riešenia vznikajú práve tu. 
Vyvíjame a vyrábame originálne obaly pre konkrétne 
produkty. „Pevní v kramfl ecích“ sme predovšetkým 
v automobilovom, elektrotechnickom a strojárenskom 
priemysle.

Dokonalosť sa skrýva v detailoch 

TART obalové riešenie naplní vaše očakávanie:

. Zaistí dokonalú ochranu balených produktov

. Zaručuje dlhú životnosť a odolnosť obalov 

. Dovoľuje jednoduchú manipuláciu 

. Znižuje náklady spojené s dopravou či skladovaním 

. Umožňuje jednoduchú recyklovateľnosť

+



Skladovanie

exportnebalenie.sk

„ Sme pripravení plniť výzvy“

Ponúkame komplexný servis 

Vlastná výroba Design a vývoj

Bojové vrtuľníky MI 24 Armády ČR sú pod našimi 
krídlami v bezpečí. Špeciálnym obalom sme týmto 
strojom zaistili niekoľkoročnú ochranu proti korózii, 
počasiu a prachu. A ak zaznie rozkaz, sú ihneď 
pripravené k akcii!

Fólie, ktoré predbehnú i oceľ

Nakládka a vykládka Preprava 

Divízia exportného 
balenia
Predstavte si zásielku s extrémnymi rozmermi, v maximálne 
možnej hmotnosti a s nutnosťou dopraviť ju napr. cez pol zemegule. 
V procese exportného balenia zohľadňujeme veľa rôznych faktorov, 
ale cieľ je vždy jeden: tovar musí za každej situácie doraziť na miesto 
určenia v naprostom poriadku. 

Zabalíme, naložíme a prepravíme

Vymyslíme, vyrobíme, zabalíme, odvezieme. 
Na vás je jen jediné – dodať nám výrobok, 
ktorý potrebujete prepraviť. Všetko ostatné 
už vyriešime my.

Cestou, po koľajach, na vode či vo vzduchu



Divízia antikoróznych 
materiálov 
Samopal ponechaný na vetre, daždi nám čo? 
Skoroduje! Rovnakého nepriateľa poznajú veľmi dobre 
vo všetkých priemyselných oboroch. Korózia postihuje 
rozmanité druhy používaných kovov, ale vplyv na ňu 
má i spôsob jej spracovania, použitia alebo vystavenie 
agresívnemu prostrediu. 

Na boj s koróziou máme patent 

Sme výhradným dodávateľom antikoróznych VpCI® 
produktov Cortec® pre Česko a Slovensko. 

Spolupracujú s nami tieto odvetvia: 

. Strojárenstvo 

. Petrochemický priemysel 

. Priemysel spracovania kovov 

. Telekomunikácie 

. Elektronický priemysel

. Stavebníctvo 

. Automobilový priemysel 

Zákaznícka podpora 
a poradenstvo 

cortecvci.sk

„ Aby sa Váš biznis nezadrhol“

Ponúkame komplexný servis Veľa spôsobov ochrany, rovnako skvelý výsledok 

Antikorózne obalové materiály 

Antikorózne konzervačné prostriedky 

Čistiace a odmasťovacie prostriedky

Odhrdzovače 

Aditíva pre prevádzkové kvapaliny 

Prímesi do náterových hmôt 

Kovoobrábacie emulzie 

Antikorózne nátery 

Vysúšadlá

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Testovanie kvality Vzdelávanie

Hlavnou zbraňou v boji proti korózii sú migračné 
inhibítory korózie VpCI® (Vapor phase Corrosion 
Inhibitors). Mikroskopické častice vytvárajú na 
kovovom povrchu tenký ochranný štít – a to 
i v miestach, kam sa bežná ochrana nedostane. 

Vyhrajte bitku s hrdzou vďaka VpCI® 
inhibítorom korózie

Pravidelné preventívne používanie prostriedkov 
Cortec® predlžuje životnosť strojov. Poistite si 
ich verné služby vďaka produktom s inhibítormi 
korózie. Výroba vám bez zbytočných prekážok 
pôjde ako po masle.

Prekabáťte ťažkosti

Migračné inhibítory korózie do železobetónu



Zákaznícka podpora 
a poradenstvo 

„Vystúpte s nami z tieňa“

Garantujeme vám 

Sme výrobca

Izolácia podkrovia, strechy a stropu 

Izolácia stien a podláh 

Izolácia pod podlahové vykurovanie

Izolácia potrubia

Izolácia prevetrávanej fasády 

Odrazové dosky za radiátor
Úspora nákladov

+
+
+

+
+
+

sunfl ex.cz

parotesná zábrana

100%

odraz tepelného žiarenia 

95%

úspora nákladov

20%

Termorefl exná fólia

Fólia SUNFLEX® nájde uplatnenie ako

Divízia
SUNFLEX®
Čo majú spoločné termoska, vesmírny skafander a fólia 
SUNFLEX? Odrážajú teplo a tým izolujú. Termorefl exná 
fólia SUNFLEX® v zime odráža sálavé teplo späť do 
interiéru a bráni tak jeho úniku. A v lete zase naopak 
vnútorné priestory chráni proti prehrievaniu.

Šetrite náklady vďaka jedinečnej technológii 

Termorefl exná stavebná fólia SUNFLEX® predstavuje 
moderné riešenie v rámci izolačných systémov budov 
a prispieva k úsporám nákladov na vykurovanie alebo 
klimatizáciu. Pre fólie SUNFLEX® nájdete uplatnenie 
doslova v celom dome: od základovej dosky až po 
strechu.



Udržateľný rozvoj 
berieme vážne 
Zachovávame prírodu i pre budúcu generáciu! Ochrana životného prostredia 
pre nás nie je jen frázou, ale skutočným cieľom. Preto znižujeme uhlíkovú 
stopu aj všetky ďalšie možné dopady na prírodu mnohými rôznymi spôsobmi: 

Výskum a vývoj – Inováciám otvárame dvere dokorán. Skúšame 
nové receptúry a výrobné postupy, vyvíjame nové konštrukcie obalov – 
to všetko s cieľom znížiť množstvo materiálu pri zachovaní špičkovej 
kvality obalov. Napríklad také baliace fólie vyrábame v polovičných 
hrúbkach, než je obvyklé, ale stále rovnako pevné. 

Premyslená logistika – Jedno auto, niekoľko zásielok. Preprava 
má veľký vplyv na uhlíkovú stopu, preto sa ju snažíme zefektívniť, 
čo to ide. Aj starostlivo premyslenou logistikou znižujeme negatívne 
dopady dopravy na životné prostredie.  

Systém vratných obalov – Žiadny zbytočný odpad. Vyrobíme 
opakovane použiteľné obaly, ktoré vydržia slúžiť stále dokola po veľa 
mesiacov a rokov. A naviac je ich možno jednoducho zložiť a vďaka 
tomu zaberajú v prepravných autách oveľa menej miesta. 

Využitie druhotných surovín – Druhotné suroviny to u nás majú 
spočítané. Pre výrobu našich obalov totiž ročne využijeme cez 400 ton 
zberového papiera či plastového odpadu. 

Recyklácia – Všetky naše obaly sú recyklovateľné. Potom, čo Vám 
doslúžia, sa z nich vyrobí ďalší produkt.

Klientská podpora 
a poradenstvo

envira.cz

„ Na budúcnosti nám záleží“

Garantujeme vám Možnosti kompostovateľných obalov Envira

Sme výrobca

Bublinková fólia Vzduchové vankúšiky 
Luft i 

Vrecia a sáčky Fólie 

Tašky

Udržateľný proces

100% kompostovateľné obaly 

Na poli vyrástli a na pole sa zase vrátia. 
Ekologické obaly Envira® vyrábame čisto 
z odpadových škrobov zemiakov alebo 
kukurice. Majú tiež lepší vzhľad aj mecha-
nické vlastnosti než polyetylénové materiály. 
A akonáhle splnia svoj účel, nekontaminujú 
prírodu mikroplastami. Rozpadnú sa v komposte 
na čistú biomasu, ktorá slúži ako hnojivo pre 
ďalšie plodiny.

V porovnaní s plastovými obalmi majú 
produkty Envira® radu výhod: 

. vyrábajú sa z obnoviteľných zdrojov 

s certifikátom OK compost 

. spĺňajú ekologickú normu ČSN EN 13432 

. bránia plesniveniu potravín a predlžujú 

ich životnosť 

. pohlcujú zápach 

. nezaťažujú prírodu a podporujú 

trvale udržateľný rozvoj

Naše produkty sú zaručene

100%
recyklovateľné



„ Pokiaľ hľadáte spoľahlivého partnera, 
práve ste ho našli!“

Kvalita preverená 
stálymi klientmi ...
Spokojní klienti sú dôkazom nášho umenia baliť. Bez nich by obaly TART postrádali zmysel. 
A bez našich riešení by zase oni nemohli dopraviť svoj tovar ku svojim zákazníkom. Sú to naši 
klienti, ktorí vytvoria príbehy obalom TART. Po celej Európe a ďalej.

Skupina TART

Export

tart.eu

... nech už sú kdekoľvek

Německo

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

Polsko

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

Maďarsko

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

Turecko

T: +90 850 955 16 18
E: info.tr@tart.eu 

Slovenská republika

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

Česká republika

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

T–
QUALITY
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The FSC®-certifi ed 
products on request 

only



„Víziou TARTu je garantovať našim 
partnerom spoľahlivosť a kvalitu, 
našim zamestnancom stabilitu 
a zmysluplnú prácu. 

Naším poslaním je poskytovať 
profesionálne riešenie ochrany 
výrobku pri distribúcii.“ 

Michal Hort, riaditeľ spoločnosti
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