
Koncentrace na specifickou oblast 
a snaha uvádět na trh stále nové pro-
dukty i postupy provází fi rmu již od zalo-
žení. Jako jedna z prvních na českém trhu 
přišla s širokým sortimentem polypropy-
lenových balicích pásek včetně potisku, 
patří mezi průkopníky v propagaci PES 
pásek a v kategorii fi xačních fólií před-
stavila již před lety ultratenkou přede-
pjatou fólii, která umožňuje zajímavé 
úspory materiálu při paletizaci zboží. 
Postupem času dosáhla šíře sortimentu 
nabízeného fi rmou takového rozsahu, 
že umožňuje pokrytí potřeb zákazníků 
v komplexním spektru obalových mate-
riálů, včetně dodávky a instalace přísluš-
ných balicích strojů. Nespornou výho-
dou je synergický efekt dosažený díky 
koordinaci vlastní výroby, dodávek od 
kooperujících subdodavatelů a výkonné 
distribuční sítě. 

Logistika bez hranic
Firma, která má jako své poslání vytý-
čeno zajišťování profesionální ochrany 
výrobků při distribuci, musí zcela při-
rozeně uplatňovat dvojí pohled na 
logistiku. Na prvním místě je vnitrofi -
remní logistika. Jako rozhodující článek 
v systému dodávek zákazníkům vyža-
duje dokonalé plánování výroby, čle-
nění skladových zásob, jejich lokalizaci 

a organizaci dodávek. Jako jedna z prv-
ních v oboru dosáhla fi rma TART, s. r. 
o. certifi kace ISO 9001 a ISO 14 001. 
Jejích sedm distribučních center v České 
republice nyní dokáže zajistit dodávky 
JIT i v těch nejsložitějších případech. 
Pokračující přesuny výroby mnoha prů-
myslových podniků do zemí východní 
Evropy vedou k růstu potřeby nových 
a sofi stikovaných systémů balení. V sou-
ladu s poptávkou na trhu tak TART, s. 
r. o. rozšiřuje svoji činnost postupnými 
akvizicemi v Polsku, Slovenské repub-
lice a nejnověji i v Rumunsku. Činnost 
v těchto zemích je od počátku zalo-
žena na co nejširším využití fi remního 
know-how, hlavně pokud jde o dodr-
žování systémů jakosti.

Přeprava pod drobnohledem
Druhý pohled na logistiku představují 
náročná kritéria kladená na výrobní 
procesy a odběratelsko-dodavatel-
ské vztahy v průmyslových podnicích. 
Řešení přepravního balení již dávno 
neznamená jen bezvýznamnou epi-
zodu v prostém vztahu výrobce – spo-
třebitel nebo jen prodejce – zákazník. 
Přepravní obal se stal nedílnou sou-
částí výrobního procesu. Na rozdíl od 
spotřebitelských obalů, u kterých spíše 
rostou nároky na atraktivitu pro spo-

třebitele, přepravní obal musí být pře-
devším spolehlivý a funkční. Defi nice 
funkčnosti se však postupem doby 
mění. Subdodavatelé dílů pro další 
montáž dávají přednost řešení opako-
vaně použitelného přepravního obalu, 
který jim umožňuje 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 
procesu a je pro něj přímo navrhován, 
případně výrobní proces je navrhován 
se zřetelem na standardně vyráběný 
přepravní obal. Finální výrobci, zejména 
v oblasti elektrotechnického průmyslu, 
stojí naopak před problémem navrh-
nout spotřebitelský jednorázově pou-
žitelný obal, který však s ohledem na 
změněné způsoby distribuce k zákaz-
níkovi musí příležitostně plnit i funkce 
přepravního obalu.

Kvalita není náhoda
Aby přepravní obal všechny očekávané 
role splňoval, musí být tyto specifi ko-
vány již ve fázi návrhu. Z toho vyplývá 
stále rostoucí potřeba kvalifi kovaných 
řešení bez improvizací a intuitivních roz-
hodnutí. Z tohoto důvodu zavedla fi rma 
TART, s. r. o. vlastní systém označo-
vaný zkratkou V.I.C.O., který je založen 
na respektování principů vyplývajících 
z jeho názvu: „Value Inside – Checkpo-
int Outside“, neboli: „hodnota uvnitř, 
kontrola zvenku“. Příprava kvalifi kova-
ného návrhu by nebyla možná bez kva-
lifi kovaných pracovníků. Proto si fi rma 
vytvořila vlastní systém interního vzdě-
lávání, který v posledních letech využívá 
i podpory prostředků Evropského soci-
álního fondu a je zaměřen na všechny 
zaměstnance. Tímto způsobem je dosa-
hováno nejen lepší informovanosti pro 
výkon vlastní práce, ale i zvýšení kvalifi -
kace zaměstnanců pro očekávané vyšší 
nároky v budoucnosti. Systém zároveň 
zaručuje i možnost personálního růstu 
jednotlivců. 
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TART posouvá hranice 
logistiky
Historie fi rmy TART, s. r. o., která v tomto roce oslaví 
již 16 let působení na českém trhu, je úzce spjata 
především s řešením přepravního a skupinového balení. 
S tímto odvětvím, jak nám vysvětlil Ing. Miroslav 
Brumovský, obchodní ředitel společnosti, spojila 
fi rma své produktové portfolio, technologický vývoj 
i rozšiřování výrobních kapacit. 

DODAVATELÉ



Od koncepce k hotovému 
produktu

Kvalitně zpracovaný návrh by byl do 
značné míry samoúčelný, kdyby nemohl 
být realizován vlastní výrobou. Rozvoji 
vlastních výrob věnují v TARTu, s. r. o. 
velkou pozornost. Od počátečních 
krůčků v potisku balicích pásek se dnes 
fi rma dostala do pozice, kdy prostřed-
nictvím vlastních zařízení i outsourco-
vaných technologií s vysokým stupněm 
integrace vyrábí velkou část svého sor-
timentu od polyetylenových fólií, sáčků 
a pytlů přes nejširší sortiment bublin-
kových fólií včetně laminací, potisků 
a konfekce z nich, či vycpávky a vý-
plně z různých materiálů až po kom-
plexní obalová řešení pro balení dílů 
v automobilovém a elektrotechnic-
kém průmyslu.
Vzhledem ke komplexnímu pojetí obalů 
je důraz ve výrobě a vývoji kladen na 
aktivní funkce obalů. TART, s. r. o. je 
licencovaným výrobcem antikorozních 
fólií Cortec a jako jedna z mála evrop-
ských fi rem dokáže vyrobit i bublin-
kové fólie s antikorozním účinkem. 
Rozsáhlé zkušenosti má i ve výrobě 
materiálů na ochranu proti elektro-
statickému výboji (ESD).
I přes rostoucí podíl komplexních oba-
lových systémů zůstává v řadě průmys-
lových oborů prioritou použití mate riálů 

klasických. Pracovníci TARTu jsou si této 
skutečnosti dobře vědomi a proto trvale 
udržují a inovují sortiment balicích a vá-
zacích pásek, průtažných i smršťovacích 
fólií i dalších materiálů v celém širokém 
spektru požadavků. Samostatnou kapi-
tolu představují v této souvislosti balicí 
stroje, které TART dlouhodobě distri-
buuje, instaluje a poskytuje příslušný 
servis. Spolehlivost dodávaných strojů, 
příznivý poměr ceny a výkonu, jako 
i schopnost navrhnout a dodat uce-
lené technologické linky, vede k tomu, 
že činnost fi rmy TART se v této oblasti 
stále rozšiřuje nejen v České republice, 
ale i v dalších zemích.
Nové poznatky získané v průběhu 
vývoje a výroby si fi rma neponechává 

pro sebe. Kromě účasti na národních 
i mezinárodních konferencích a sym-
poziích pořádá TART, s. r. o., i vlastní 
odborné konference zaměřené na 
rozšiřování poznatků o nových mož-
nostech a postupech v návrhu a kon-
strukci obalů. Nezanedbatelná je i pre-
zentace na odborných výstavách a ve-
letrzích. Současně s pokračující expanzí 
fi rmy do dalších zemí jsou prezento-
vány její výsledky na veletrzích na 
Slovensku, v Polsku, v Rumunsku, na 
Ukrajině a v Německu. Výrazná spe-
cializace na přepravní balení pak při-
náší ovoce i při prezentacích fi rmy na 
specializovaných veletrzích, zaměře-
ných na průmyslové aplikace balení 
a logistiku.
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Dárková balení

Dárková balení

www.sti-group.cz

STI Česko s.r.o.
Výrobce obalů a POS materiálů z kartonu a lepenky
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