umění balit ...

Jsme lídrem průmyslového
balení ve střední Evropě

Mezinárodní působení

„S námi zabalíte cokoliv.
Spolehlivě!“

Nem
Nemáme
hranice a vždy najdeme řešení. Pro každý výrobek najdeme
nejlepší způsob, jak ho zabalit. K dosažení prvotřídních výsledků
ten n
využíváme inovační a vývojové centrum, zkušebnu materiálů a obalů
využ
i celé výrobní závody a logistická centra. Práci usnadňujeme malým
velkým firmám nejen po celé Evropě. Dlouhodobé klienty máme mimo
i velk
Českou republiku také například v Německu, Turecku, Slovensku, Polsku,
Česk
Itálii, Španělsku nebo dokonce v Maroku či USA.

Od roku 1991

Komplexní služby
šité na míru

Průmyslovým balením se zabýváme již opravdu dlouho.
Během těchto let jsme vybudovali silnou a stabilní firmu.
Naší silnou stránkou je špičkové know-how, kvalitní výroba
a profesionální servis. Proto si veškeré naše produkty a službyy
zachovávají svůj vysoký standard už mnoho let.

1991
zakládáme společnost
TART

1993
zahajujeme výrobu
obalových materiálů

Vyy vvíte,
ít co potřebujete zabalit, a vše ostatní je na nás.
Díky
ky našemu špičkovému servisu ušetříte čas, náklady,
pracovní
prac
co sílu i prostor ve skladech. Ke každému projektu
přistupujeme individuálně, zohledňujeme všechny
přist
souvislosti a nabízíme komplexní řešení.
souv

2001
otevíráme první
zahraniční dceřinou
společnost

2007
dosahujeme
miliardového obratu

2013
rozšiřujeme TART
o divizi exportního
balení

2020
rozjíždíme export
do Afriky a USA

Proces tvorby obalů
jsme dovedli k dokonalosti
Každý váš výrobek urazí dlouhou cestu, než dorazí do cíle. Svěřte ho proto do bezpečí
obalů TART. Naším řemeslem je pečlivě navrhovat, profesionálně vyrábět
ábět a spolehlivě
dodávat obalová řešení. Na obaly jsme odborníci – už více než 30 let.

O váš produkt se dokonale postaráme
Soustřeďte se na podstatu svého podnikání a starost o obaly
přenechte nám. Díky propracovanému a nikdy nekončícímu
procesu péče o zákazníka vždy najdeme optimální řešení.

Analýza

Vývoj a design

Výroba

Chceme poznat vás i váš
produkt. Jedině tak zjistíme,
co přesně potřebujete.

Každý produkt je unikátní
a tomu musí odpovídat i obal.
V našich vývojových centrech
vždy vymyslíme optimální řešení.

Obaly i obalové materiály
produkujeme ve vlastních výrobních
závodech. Díky tomu garantujeme
jejich špičkovou kvalitu.

Logistika

Služby

Logistiku plánujeme přímo dle
požadavků zákazníka. Vše potřebné
mu dovezeme ve správný čas
na dohodnuté místo. Vždycky.

Potřebujete zkompletovat obaly?
Výrobky rovnou zabalit? Proškolit
zaměstnance? Výrobou obalu
naše péče rozhodně nekončí.

„ Předvedeme vám elegantní
a inovativní řešení“

„Namíchali jsme pro vás
pestrou paletu služeb“

Analýza balicího procesu
Vývoj obalů
Testování obalů
Kitting
Just In Time
Skladování a logistika
Exportní balení
Manipulace
Vzdělávání

Balení

2

Nabízíme nejen prvotřídní obaly, ale poskytujeme
i komplexní servis. Proto jsou nedílnou součástí naší
nabídky také služby usnadňující práci a snižující náklady.
Tvoříme tak úplně novou dimenzi průmyslového balení.

Jsme výrobci!
Naší silnou stránkou jsou vlastní výrobní závody zajišťující produkci obalů
a obalových materiálů. Vyrábíme obaly na nejvyšší úrovni, které stoprocentně
ochrání vaše produkty, usnadní jejich manipulaci i skladování. A nezáleží na tom,
zda jde o fólii, krabici, výplňový systém, dřevěnou bednu či vratný obal.
Vždy používáme kvalitní a prověřené materiály. K nim přidáme know-how,
dlouholeté zkušenosti a poctivou práci a dokonalý obal je na světě.

Držíme krok s budoucností
Nikdy neusínáme na vavřínech. Do našich výrobních závodů neustále investujeme,
vzděláváme naše zaměstnance a sledujeme nejmodernější trendy. V rámci vlastního
výzkumu a vývoje nepřestáváme hledat nové, lepší obaly a obalové materiály.
To vše děláme proto, abychom vždy byli schopni vyrábět moderní obalová řešení,
která uspokojí i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků.

„Obaly se rodí u nás“

„Jsme dobře sehraný orchestr“

Spolu nám
to skvěle ladí
V TARTu dokážeme mnoho díky efektivnímu
uspořádání práce, zaměstnanců a zdrojů do
sedmi divizí. Výroba vícevrstvých fólií, instalace
balicích linek, aplikace migračních inhibitorů
koroze nebo třeba vývoj zakázkových obalů –
pro nás zkrátka nic není nemožné!

Divize
balicích strojů

Divize
komplexního balení

Nenabízíme jen jeden univerzální produkt,
ale vždy volíme individuální přístup a unikátní
řešení. Díky specialistům pro každou oblast
průmyslového balení tak našim zákazníkům
umíme splnit všechna jejich přání: precizně
a komplexně.

Divize
termoreflexních fólií
Divize
antikorozních materiálů

Divize
exportního balení

Divize
kompostovatelných
materiálů Envira

Divize
obalových materiálu

„Obaly s vybroušenou kvalitou“

Divize obalových
materiálů

(Ne)praskáme od roku 1998
Jsme největším výrobcem bublinkové
fólie ve střední Evropě. A je to pořádná
alchymie! Její zhotovení totiž spočívá
v kombinaci unikátních receptur
s využitím nanotechnologie na
nejmodernějších strojích. Výsledkem
je fólie BUFO® barrier s mimořádnými
vlastnostmi, která se skládá z mnoha
mikrovrstev. Právě proto z ní vzduch jen
tak neunikne. Abyste tento bublinkový
obal praskli, chce to pořádnou sílu.

Každou věc na světě lze dokonale zabalit. Vedle běžných
druhů obalů, které máme neustále skladem, vyrobíme
jakýkoliv obal přímo na míru. Materiál, velikost, barva
nebo provedení – zkrátka nekonečně mnoho kombinací.
Tu nejlepší najdete vždy v TARTu.

Na obaly jsme puntičkáři
Většinu obalů si sami vyrábíme, což nám umožňuje si
na jejich kvalitu a provedení pořádně došlápnout.
Náklady na produkci a skladovou dostupnost máme
pod palcem.

Vysoká kvalita, nízké náklady
Dodáváme obaly všech druhů, tvarů,
velikostí i materiálů. Krabice, páska,
bedna nebo fólie? S TARTem najdete
okamžitě to pravé a zároveň nejlevnější
řešení. Zabalit produkt se vší péčí
a vypravit ho bezpečně na cestu tak
zvládnete bez starostí a v pohodě.

V čem jsme opravdu silní

1000+
Vlastní výroba

Rychlé dodání

Poradenství
a obaly na míru

Více než 1 000
položek skladem

U nás najdete všechny obaly

Stretch fólie

Balicí, lepicí a technické pásky

Teflonové materiály

Polystyrenové obaly

Bublinkové fólie

Vázací pásky

Dutinkový polypropylen

Nolco-flex

Polyethylenové fólie

Pěnový polyethylen

Lepenku a kartonáž

Dřevěné obaly

Polyolefinové fólie

Výplňové a fixační systémy

Papírové výrobky

tart.cz

„Lidé ať tvoří a stroje pracují“

Divize balicí stroje

Efektivně, ekonomicky, energicky
Kdo šetří, má za tři. A kdo používá balicí stroje, ten má rovnou za čtyři!
Balicí stroje a linky spotřebovávají méně obalového materiálu, než je
obvykle použito při ručním balení. A to nejdůležitější: každý náš stroj
výrazně šetří lidskou práci, tedy i vaše peníze.

S našimi stroji, které si rozumí se všemi typy obalů, zvládnete zabalit
zkrátka cokoliv. V zásobě máme stroje pro různé velikosti balených
sérií: od jednoduchých ručních strojků až po plně automatické balicí linky.

Geniální řešení spočívá v technologiích
Našimi nejvýkonnějšími pomocníky jsou automatické
balicí stroje a linky. Lze je začlenit přímo do výrobní linky
a veškerou práci udělají za vás.
.

Disponují vysokou kapacitou

.

Lze je upravit na míru potřebám

.

Nabízí širokou škálu balení

.

Pracují rychle, levně a spolehlivě

S čím vším vám pomůžeme

Naše nabídka balicích strojů

Poradenství
a řešení na míru

+
+
+
+

Profesionální
instalace a odzkoušení

Zaškolení
obsluhy

Kompletní záruční
i pozáruční servis

Balicí linky
Ovinovací stroje
Páskovací stroje
Pytlovací stroje

+
+
+
+

Stroje pro balení do fólie
Zalepovací stroje
Svářecí stroje
Paletizační stroje

strojenabalení.cz

„Vysněné obaly pod vaší taktovkou“

Divize komplexního
balení

Unikátní systém V.I.C.O.®
Naše výroba odpovídá požadavkům
21. století. Systém vratných obalů,
to je V.I.C.O.® (Value Inside Checkpoint
Outside). Systém vratných obalů
V.I.C.O. zaručuje úsporu materiálu
i času, rychlejší přepravu výrobků
a výrazné omezení produkce odpadu.

Královská disciplína v rámci průmyslového balení.
Ta nejnáročnější obalová řešení vznikají právě tady.
Vyvíjíme a vyrábíme originální obaly pro konkrétní
produkty. Pevní v kramflecích jsme především
v automobilovém, elektrotechnickém a strojírenském
průmyslu.

Dokonalost se skrývá v detailech
TART obalová řešení naplní vaše očekávání:
.

Zajistí dokonalou ochranu balených produktů

.

Zaručují dlouhou životnost a odolnost obalů

.

Dovolují jednoduchou manipulaci

.

Snižují náklady spojené s dopravou či skladováním

.

Umožňují snadnou recyklovatelnost

Proces výroby obalu je celý v naší režii

Analýza

Design a vývoj

Testování kvality

Vlastní výroba

Za systém V.I.C.O.® jsme získali za dvě
obalová řešení ocenění Obal roku.

Jaké typy řešení nabízíme

+
+
+
+

Vratné obaly
Plastové boxy
Velkoobjemové boxy
Tvarovky a fixace

+
+
+
+

Šité vložky a obaly
Kovové konstrukce
Dřevěné obaly
Rastry a mřížky

+
+
+
+

Kartonové boxy
Blistry
Euro přepravky
Komplexně řešené obaly

komplexnibaleni.cz

„Jsme připraveni plnit výzvy“

Divize
exportního balení

Fólie, které předčí i ocel
Bojové vrtulníky MI 24 Armády ČR jsou pod našimi
křídly v bezpečí. Speciálním obalem jsme těmto strojům
zajistili několikaletou ochranu proti korozi, počasí
i prachu. A zazní-li rozkaz, jsou ihned připraveny k akci!

Představte si zásilku s extrémními rozměry, v maximální možné
hmotnosti a s nutností dopravit ji třeba přes půl zeměkoule.
V procesu exportního balení zohledňujeme mnoho různých
faktorů, ale cíl je vždy jeden: zboží musí za každé situace dorazit
na místo určení v naprostém pořádku.

Zabalíme, naložíme a přepravíme
Vymyslíme, vyrobíme, zabalíme, odvezeme.
Na vás je jen jediné – dodat nám výrobek,
který potřebujete přepravit. Vše ostatní
už vyřešíme my.

Nabízíme komplexní servis

Design a vývoj

Vlastní výroba

Silnicí, po kolejích, na vodě či ve vzduchu

Skladování

Nakládka
a vykládka

Přeprava

zamorskebaleni.cz

„Aby se váš byznys nezadrhl“

Divize antikorozních
materiálů
Vyhrajte bitvu se rzí díky VpCI®
inhibitorům koroze

Samopal ponechaný na větru, dešti nám co?
Zkoroduje! Stejného nepřítele znají velmi dobře
ve všech průmyslových oborech. Koroze postihuje
rozmanité druhy používaných kovů, ale vliv na ni má
i způsob jejich zpracování, použití nebo vystavení
agresivnímu prostředí.

Hlavní zbraní v boji proti korozi jsou migrační
inhibitory koroze VpCI® (Vapor phase
Corrosion Inhibitors). Mikroskopické částice
vytváří na kovovém povrchu tenký ochranný štít –
a to i v místech, kam se běžná ochrana nedostane.

Na boj s korozí máme patent
Jsme výhradním dodavatelem antikorozních VpCI®
produktů Cortec® pro Česko a Slovensko.

Přechytračte potíže

Spolupracují s námi tato odvětví:
.

Strojírenství

.

Petrochemický průmysl

.

Průmysl zpracování kovů

.

Telekomunikace

.

Elektronický průmysl

.

Stavebnictví

.

Automobilový průmysl

Pravidelné preventivní používání prostředků
Cortec® prodlužuje životnost strojů.
Pojistěte si jejich věrné služby díky produktům
s inhibitory koroze. Výroba vám bez zbytečných
překážek pojede jako po másle.

Nabízíme komplexní servis

Klientská podpora
a poradenství

Testování kvality

Mnoho způsobů ochrany, stejně skvělý výsledek

Vzdělávání

+
+
+
+
+

Antikorozní obalové materiály
Antikorozní konzervační prostředky
Čisticí a odmašťovací prostředky
Odrezovače
Aditiva pro provozní kapaliny

+
+
+
+
+

Příměsi do nátěrových hmot
Kovoobráběcí emulze
Antikorozní nátěry
Migrační inhibitory koroze do železobetonu
Vysoušedla

cortecvci.cz

„Vystupte s námi ze stínu“

Divize
SUNFLEX®

Termoreflexní fólie

Co mají společného termoska, vesmírný skafandr a fólie
SUNFLEX? Odrážejí teplo a tím izolují. Termoreflexní fólie
SUNFLEX® v zimě odráží sálavé teplo zpět do interiérů
a brání tak jeho úniku. A v létě zase naopak chrání vnitřní
prostory proti přehřívání.

100%

parotěsná zábrana

95%

Šetřete náklady díky jedinečné technologii
Termoreflexní stavební fólie SUNFLEX® představují
moderní řešení v rámci izolačních systémů budov
a přispívají k úsporám nákladů na vytápění nebo
klimatizaci. Pro fólie SUNFLEX® najdete uplatnění
doslova v celém domě: od základové desky
až po střechu.

Klientská podpora
a poradenství

20%

úspora nákladů

Fólie SUNFLEX® najde uplatnění jako

Garantujeme vám

Jsme výrobci

odraz tepelného záření

Úspora nákladů

+
+
+

Izolace podkroví, střechy a stropu
Izolace stěn a podlah
Izolace pod podlahové vytápění

+
+
+

Izolace potrubí
Izolace provětrávané fasády
Odrazové desky za radiátory

sunflex.cz

„Na budoucnosti nám záleží“

Udržitelný rozvoj
bereme vážně
100% kompostovatelné obaly

Zachováváme přírodu i pro budoucí generace! Ochrana životního prostředí
pro nás není jen frází, ale skutečným cílem. Proto snižujeme uhlíkovou stopu
i všechny další možné dopady na přírodu mnoha různými způsoby:

Na poli vyrostly a na pole se zase vrátí.
Ekologické obaly Envira® vyrábíme čistě
z odpadních škrobů brambor nebo kukuřice.
Mají také lepší vzhled i mechanické vlastnosti
než polyethylenové materiály. A jakmile splní
svůj účel, nekontaminují přírodu mikroplasty.
Rozpadnou se v kompostu na čistou biomasu,
která slouží jako hnojivo pro další plodiny.

Výzkum a vývoj – Inovacím otevíráme dveře dokořán. Zkoušíme
nové receptury a výrobní postupy, vyvíjíme nové konstrukce obalů.
To vše s cílem snížit množství materiálu při zachování špičkové
kvality obalů. Například takové balicí fólie vyrábíme v polovičních
tloušťkách, než je obvyklé, zato stále stejně pevné.
Promyšlená logistika – Jedno auto, několik zásilek. Přeprava
má velký vliv na uhlíkovou stopu, proto se ji snažíme zefektivnit,
co to jde. I pečlivě promyšlenou logistikou snižujeme negativní
dopady dopravy na životní prostředí.

V porovnání s plastovými obaly mají
produkty Envira® řadu výhod:
.

Systém vratných obalů – Žádný zbytečný odpad. Vyrábíme
opakovaně použitelné obaly, které vydrží sloužit stále dokola
po mnoho měsíců i let. A navíc je lze snadno složit a díky tomu
zabírají i v přepravních autech mnohem méně místa.

Vyrábí se z obnovitelných zdrojů
s certifikátem OK compost

.

Splňují ekologickou normu ČSN EN 13432

.

Brání plesnivění potravin a prodlužují
jejich životnost

Využití druhotných surovin – Druhotné suroviny to u nás
mají spočítané. Pro výrobu našich obalů totiž ročně využijeme
přes 400 tun sběrového papíru či plastového odpadu.

.

Pohlcují zápach

.

Nezatěžují přírodu a podporují trvale
udržitelný rozvoj

Recyklace – Všechny naše obaly jsou recyklovatelné.
Poté, co vám doslouží, se z nich vyrobí další produkt.

Garantujeme vám

Jsme výrobci

Klientská podpora
a poradenství

Naše produkty jsou zaručeně

Udržitelný proces

100%

recyklovatelné

Možnosti kompostovatelných obalů Envira
Bublinková fólie

Tašky

Pytle a sáčky

Fólie

Vzduchové polštářky
Lufti

envira.cz

Spokojení klienti jsou důkazem našeho umění balit. Bez nich by obaly TART postrádaly
smysl. A bez našich řešení by zase oni nemohli dopravit své zboží ke svým zákazníkům.
Jsou to naši klienti, kteří vytváří příběhy obalů TART. Po celé Evropě i dál.

... ať už jsou kdekoliv
Skupina TART
Export

Česká republika

Slovenská republika

Německo

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

Polsko

Maďarsko

Turecko

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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„Pokud hledáte spolehlivého partnera,
právě jste ho našli!“
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Kvalita prověřena
stálými klienty ...

The FSC®-certiﬁed
products on request
only

tart.eu

„Vizí TARTu je garantovat našim
partnerům spolehlivost a kvalitu,
zaměstnancům pak stabilitu
a smysluplnou práci.
Naším posláním je poskytovat
profesionální řešení ochrany
výrobků při distribuci.“

tart.eu

verze 1.0.

Michal Hort, ředitel společnosti

