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OŘEZ
- Tiskárny netisk-

nou do okrajů 
(některé inkjety 
ano, ale ty nepatří 
do velkovýroby)

– Tiskové stroje po-
třebují mít pro za-
jištění přesného 
tisku na okrajích 
tiskového archu 
pasovací a ořezo-
vé značky, archy 

také obsahují ba-
revné odběrové 
proužky pro kont-
rolu barevnosti

- Řezání slouží 
k formátování 
archů po tisku 
a k oddělování 
knihařských 
archů rozlože-
ných na tiskovém 
archu

- Řezání se využívá 
rovněž při ořezu 
tiskových papírů 
před tiskem a při 
přípravě dalších 
materiálů



- online
ořez zapojený mezi další 
tiskové stroje

- offline
ořez stojící samostatně, 
zvlášť

- archový - kotoučový - trojřez

OŘEZ
DRUHY



- oddělovací řez - úhlovací řez - výřez

Jednonožové řezačky jsou v tiskárnách a knihárnách nejrozší-
řenější stroje, které slouží k rozměrové úpravě papíru. Prová-
dějí se na nich tyto řezací úkony:  

OŘEZ
DRUHY



Úhlování –  se provádí zpravidla před tiskem. A to zvláště tehdy, jeli zřejmé, že 
úhly rohů viditelně nesvírají pravý úhel. Tato vada je pro tisk nepřípustná, neboť 
nakládací systém archového tiskového stroje (čelní a boční nakládací náložky) 
pracuje s teoretickým pravoúhlým archem.

Pokud se provádí úhlování stohu, je tím myšleno jeho ořez ze dvou sousedních 
stran, tedy jedné strany delší a druhé kratší a to takovým způsobem, že nejdříve 
je ořezána právě delší strana. Následuje otočení stohu o 90 °, přiražení již ořeza-
né delší hrany k bočnímu pravítku, doražení k zadnímu sedlu a následný řez 
strany kratší.

Ořezání – platí stejné zásady jako pro úhlování. Opět je tedy nejdříve ořezána 
delší strana, následně kratší strana a proces se opakuje i u protilehlých dvou 
stran.

Výřez – není ani tak pracovní operace, jako spíše její výsledek. Vzniká kombina-
cí právě zmíněných postupů řezání.

OŘEZ
ÚHLOVÁNÍ, OŘEZÁNÍ, VÝŘEZ



Řezací stroj Polar 

- u řezacího stroje Polar umožňuje pro-
pojení do sítí využít aplikaci Compucut 
(systém Prinect) pro přípravu řezacího 
programu a automatické řízení řezů

- řezací stroj může být zařazen dořeza-
cího centra, které je rozšířenoo zaříze-
ní pro zdvih, úroveň kompletního řeza-
cího systému

OŘEZ
POLAR



Princip ořezu:

- tři ploché nože
- blok není v pohybu
- vázané knižní 

bloky a brožury jsou
poříznuty ze tří
stran: v hlavě, patě 
a proti hřbetu

off-line řešení v menších
knihárnách, použitelný
pro vazby V1, V2, atd.

on-line řešení 
u produkčních strojů 
je součástí celé linky

OŘEZ
TROJŘEZ



- řezání pásů, archů, nebo 
odřezů formulářů

- potištěného nebo nepo-
tištěného materiálu z ko-
touče

- probíhá in-line, konti-
nuálně okamžitě po 
tisku

- k tomu účelu jsou zde in-
stalovány nože pro po-
délnýa příčný řez pásu

Příčný řez: Podélný řez:

OŘEZ
KOTOUČOVÝ





skládání je proces, při kterém jsou vytvořeny ohyby archového 
nebo kotoučového papíru s ostrými hranami tlakem v přímce 
podle určených rozměrů či makety skládání

Tiskařský 
arch

Tisk Ořez Skládání

Knihařský
arch

Složený
arch

SKLÁDÁNÍ



a) složení archů je prováděno tak, 
že arch je posouván mezi válci 
na doraz ve skládací kapse, kde 
je následně zlomen

b) u křížového nožového lomu je 
sklad proveden protlačením 
složky pomocí nože mezi dva 
válce

- ve vykládací/vyváděcí jednotce 
skládacích válců je možné využít 
možnosti (perforace, rylování)

- skládání je často součástí ucele-
ných technologií: vazba V1

- nožový lom je většinou součástí 
kombinovaných skládacích 
strojů nejčastěji v konfiguraci 4 
paralelní kapsové sklady a 1 
nebo 2 křížové nože

SKLÁDÁNÍ
PRINCIP



– provádí lom nebo 
proříznutí přivede-
ného pásu, jako 
první fázi zpracová-
ní budoucí složky

– mají vysoce leštěný 
povrch, který odpu-
zuje barvu

zpracování dvou pásů 
na trojhranech

SKLÁDÁNÍ
KOUTOUČOVÉ STROJE



A

A

1

1

2

3

B

C

D

podélný lom

2 příčný lom

3 paralelní lom

odříznutí složky

B vedení složky

C doraz

D vyložení složky ježkem

SKLÁDÁNÍ
KOUTOUČOVÉ STROJE



1 3x lomená složka

2 2x lomená složka

3 3x lomená složka, alt.

SKLÁDÁNÍ
VARIANTY



A  jednoduchý příčný lom C  paralelní lom

D  harmonikový lom

E  okénkový lom

F  zavinovací lom
(nepravidelný paralelní lom)

Zdroj: Vyřazování stran v předtiskové přípavě, Adam Lešikar

U vícestránkových tiskovin následuje po tisku skládání archů, přičemž je 
možné skládat různým způsobem na různých zařízeních, případně i ručně. 
Existuje celá řada lomů:

B  křížový lom

SKLÁDÁNÍ
LOMEM



Strojově lze skládat papíry do gramáže 
170 g/m2. 200 g/m2 je hraniční a u někte-
rých typů papíru může docházet k praskání 
v lomu. 

Při vyšších gramážích než 200 g/m2 je pras-
kání v lomu téměř jisté. Pro tyto gramáže je 
nutno použít technologie rýhování a teprve 
poté následného skládání.

Možné problémy:
- pokud je tiskovina ve hřbetě „hodně 

barevná“, má v ohybu tendenci pras-
kat. Je pak vhodné použít povrchovou 
úpravu, nejlépe laminaci archovou.

- skládání archů s nedostatečně zaslou 
barvou - často dojde k rozmazání 
barvy.

Zdroj: http://www.didottisk.cz/

SKLÁDÁNÍ
FALCOVÁNÍ



Přefalc u 8stránkové složky V1

Zdroj: Vyřazování stran v předtiskové přípavě, Adam Lešikar

Je arch papíru, nejméně jednou složen. Při výrobě vícestránkových tisko-
vin obvykle používáme složky, protože při dokončovacím zpracování napří-
klad osmdesátistránkové knihy je mnohem efektivnější kompletovat ji 
z deseti osmistránkových složek, než ze čtyřiceti samostatných listů.

4
5

1
8

Přefalc:
– je prodloužení jedné strany složky, přesahu-

jící druhou stranu
– přefalc na zadní polovině archu, zadní polovi-

na archu přesahuje přední polovinu archu 
signatury, přefalc na přední polovině archu 
obráceně

– při snášení složek na stříšku umožňuje jejich 
otevření v jejím středu, tak, aby bylo možné 
s nimi dále pracovat – sešít a ořezat

z deseti osmistránkových složek, než ze čtyřiceti samostatných listů.

SKLÁDÁNÍ
SLOŽKA



1

4
5

1
8

– je velmi často používané synonymum 
složky

– také termín pro označení složky (dává 
se jako popisek na montáž - číslo 
složky, za jaký je tiskoviny, datum...)

– je malé číslu složky, které se umisťuje 
do hřbetu spolu s hřbetním znamínkem 
a slouží ke kontrole snášení

2

3
4

S
ig

n
at

u
ra

1
2

3
4

Signatura

SKLÁDÁNÍ
SIGNATURA



Je třeba si uvědomit, že pokud z jednoho archu po tisku odřízneme napří-
klad jen 10 cm2 nepotištěného materiálu (běžně je to mnohem více), při ná-
kladu 10 000 archů se jedná o 10 m2. Je proto důležíé vždy obsadit co nej-
větší plochu, aby byl co nejmenší odpad a zároveň se nekomplikovalo 
řezání archu. Užitek papíru se udává počtem hotových výtisků získa-
ných, z jednoho archu

PŘ: formát SRA3 (450x320 mm, tisknoucí plocha 440x310)
  pozvánka 210x99 mm

4x1 = 4 3x2 = 6

Zdroj: Vyřazování stran v předtiskové přípavě, Adam Lešikar

SKLÁDÁNÍ
UŽITEK PAPÍRU



správné vyřazení vyřazení komplikující řezání 

Pokud se v tiskárně sejde více drobných zakázek, které mají stejný požada-
vek na potiskovaný materiál a podobnou barevnost, je opět možné využít 
většího tiskového archu a vyřadit na něj několik dílčích tiskovin.

Zdroj: Vyřazování stran v předtiskové přípavě, Adam Lešikar

SKLÁDÁNÍ
VYŘAZENÍ PODLE ŘEZ NA ARCHU



obracení

Např. tisk A4 na A3
následuje:
1 lom,
3 ořezy

klopení

14 14

3 2

32
32

SKLÁDÁNÍ
SLOŽKA O 4 STRANÁCH



1
8

4
5

18

72

36

54
3

6
2

7

3
6

2
7

Např. tisk A5 na A3
následuje:
2 lomy,
3 ořezy

SKLÁDÁNÍ
SLOŽKA O 8 STRANÁCH

klopení

obracení



Rozvržení stran na 
knihařském archu,

směr transportu
archu

 nakládací strana

2(1)15(16)14(13)

7(8)10(9)6(5) 11(12)

čísla označují 
přední stránky 
archu, 
čísla v závor-
kách pak strán-
ky na zadní 
straně archu.

3(4)

SKLÁDÁNÍ
KNIHAŘSKÝ ARCH



str. 3 > str. 2

hřbetní lom

střední lom

lom v hlavě

str. 5 > str. 4

str. 9 > str. 8

2(1)15(16)3(4) 14(13)

7(8)10(9)6(5) 11(12)

Rozvržení lomů na 
knihařském archu:

Pořadí lomů:

SKLÁDÁNÍ
KNIHAŘSKÝ ARCH



2153 14

7106 11

413

512

89 16

str. 3 > str. 2 str. 5 > str. 4 str. 9 > str. 8

SKLÁDÁNÍ
KNIHAŘSKÝ ARCH



2(1)15(16)3(4) 14(13)

7(8)10(9)6(5) 11(12)

okraj pro frézování

ořez v patě

přední ořez

ořez v hlavě

Rozvržení řezů na 
knihařském archu:

SKLÁDÁNÍ
KNIHAŘSKÝ ARCH



2(1)15(16)3(4) 14(13)

7(8)10(9)6(5) 11(12)

okraj pro frézování

ořez v patě

přední ořez

ořez v hlavě

Rozvržení řezů na 
knihařském archu:

SKLÁDÁNÍ
KNIHAŘSKÝ ARCH



způsob: OBRACENÍ

osa obracení
1 2

3

4

5

6

SKLÁDÁNÍ
STRANY NA KNIHAŘSKÉM ARCHU



osa kopení

způsob: KLOPENÍ

1
2

3

4

5

6

SKLÁDÁNÍ
STRANY NA KNIHAŘSKÉM ARCHU



osa kopení osa kopení

Kolik A5 se vejde 
na A3 ouboustranně?

4×2 = 8 máme 16 stran = 2 archy

13

116

4 3

152

14 9

512

8 7

116

10

Vyřaďte 16 stránek A5 na formát A3 tak, aby z toho bylo možné udělat 
sešit. Při tisku se arch klopí, neobrací. Kolik je potřeba archů a jak bude 
vypadat vyřazení stránek? 

SKLÁDÁNÍ
PŘ: ŠKOLNÍ TISKOVÉ CENTRUM



5

7

116

10
Lomy:

3

152

14

134 1

1

98 5

ořez v patěpřední ořezVložíme obě 
části do sebe

a ořízneme...

ořez v hlavě
1

SKLÁDÁNÍ
PŘ: ŠKOLNÍ TISKOVÉ CENTRUM

Vyřaďte 16 stránek A5 na formát A3 tak, aby z toho bylo možné udělat 
sešit. Při tisku se arch klopí, neobrací. Kolik je potřeba archů a jak bude 
vypadat vyřazení stránek? 



4 5 2 7

14

32

součet čísel stran u hřbetu je stále stejný = počet stran složky + 1:

16str. složka = 17 4str. složka = 58str. složka = 9

1 8 3 6

5 12 9 8

4 13 16 1

SKLÁDÁNÍ
SČÍTAČ



Druh a velikost tiskového stroje
– rotačka vs. archový stroj
 

Formát tiskového archu
– Velikost archu nemusí být vždy rovna max. velikosti stroje
 

Velikost čistého formátu požadovaných tiskovin
– Jaký má tvar, kolik se jich na arch vejde a jak je tam vyřadit
 

Způsob skládání
– na V1, V2, do složek? jak velkých?
 

Způsob ořezu
– Jednoduchý ořez, trojřez, ořez součástí kotoučového stroje?

SKLÁDÁNÍ
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VYŘAZENÍ



NIKDY 
NEVYŘAZUJTE 

ARCHY PŘI 
POSÍLÁNÍ DAT DO 

TISKÁRNY!!!



- jedna ze základních technologií při zpracování výtisků
- používá se zejména při výrobě knih, časopisů, novin, 

kalendářů, propagačních materiálů…
- velmi často je propojeno in-line nebo near-line s vazbou 

V1, V3, V2 a dalšími způsoby dokončovací výroby

SNÁŠENÍ



Kompletace snášením nesváza-
ných knižních archů – složek do 
nesvázaného vícevrstvého bloku 
(vazeb V2–V8) 

Kompletace vkládáním kniž-
ních archů – složek do nesváza-
ných jednovrstvých bloků 
(vazeb V1 )

Snášení/Sbírání do 
vícevrstvého bloku

Arch 1

Arch 2

Arch 3

Arch 4

Arch 1

Arch 2

Arch 3

Arch 4

Vkládání/Sbíránído 
jednovrstvého bloku

SNÁŠENÍ
SBÍRÁNÍ VS VKLÁDÁNÍ



Vykladač Nakladač

Mezisklad

Sluníčko = Paleta

Paleta = Sklad bloků

Pokud je více bolků než nakladačů na lince, je potřeba projet linkou 2x

SNÁŠENÍ
STROJOVÉ



Kontrolní značky 
ukazují správné 
pořadí signatur 
v bloku

chybějící složka

chyby snášení:

dvojitá složka špatné pořadí

správné snesení

SNÁŠENÍ
ZNAČKY



A B

SNÁŠENÍ
NA KOOUČOVÝCH STROJÍCH

A – složky skládané a snášené do sebe
B – složky skládané a snášené za sebou



1 ohyb 2 ohyby u hřbetu

4 ohyby u hřbetu

automatická offline bigovačka
s možností perforace a ořezu

Bigování znamená vytlačení 
drážky do hmoty papíru po 
celé jeho délce najednou

4 ohyby u hřbetu
a klopa vepředu

6 ohybů u hřbetu4 ohyby u hřbetu
2 klopy

perforace

výřez

ořez okrajů

BIGOVÁNÍ



– online

– dva do sebe 
zapadající 
cylindry

BIGOVÁNÍ



REWIND

VÁZÁNÍ



Jedno z možných
sešívání složek:

Vždy se pracuje pouze
se 2 složkami naráz !

1 IN , 2 OUT, 3 IN, 
4 OUT+DOWN, 5 IN,
6 OUT+UP, 7 IN,
8 OUT+DOWN, 9 IN,
10 OUT+KNOT(1),
11 IN
...

SPOJOVÁNÍ
ŠITÍ SLOŽEK



SPOJOVÁNÍ
ŠITÍ SLOŽEK



SPOJOVÁNÍ
ŠITÍ SLOŽEK



– stroj obsahuje stani-
ci pro nanášení lepi-
dla na plochu (ma-
začka) a stanici pro 
zalisování případně 
zahýbání

– lepený materiál: kří-
dový papír, textil, 
koženka, plast

– pro výrobu tuhých 
knižních desek, 
šanonů nebo také 
dětských stolních 
her se využívají 
deskovací stroje

Při kašírování polepujeme 
archy tuhých materiálů 
(lepenek) jiným druhem 
papíru – potištěnými natíra-
nými papíry, speciálními 
grafickými kartony apod. 

– zlepšuje se jinak nízká kvalita 
potisku např. ofsetem přímo 
na podkladový materiál

– lepení větších ploch je využí-
váno při zpracování obalů, re-
klamních produktů, tuhých 
knižních desek, u různých 
typů krabic a luxusních obalů 
nebo šanonů

KAŠÍROVÁNÍ



– lepidla knihařská - výroba knižních vazeb
– lepidla v obalovém průmyslu - výroba prostorových obalů

– lepidla pro laminaci 
– lepidla pro kašírování

Glutinová lepidla / klihy – lepidla živočišná, do-
dávají se ve formě gelů nebo želatiny a jsou zpra-
covávána při teplotách 50 až 70 °C

– Hnědé klihy: užití při výrobě knižních desek, 
nanášejí se na potahové materiály, s nimiž jsou 
spojovány lepenkové přířezy a hřbetník

– Bílé klihy: užití na viditelné části vazby při 
lepení kapitálku a lacetky

Disperzní lepidla:
– vodou ředitelné disperze, skládají se ze synte-

tických polymerů na bázi polyvinylacetátu
– užití je velmi široké - při lepení předsádek, 

potahů, k bodovému lepení či lepení plochých 
spojů, lepení knížních bloků a vazeb V2, tiš-
těných na přírodních papírech

Tavná lepidla (termoplastická):
– jinak také hotmelt - za normální teploty mají 

formu pevné látky termoplastického charakteru, 
před zpracováním se musí roztavit. Pracovní tep-
loty se pohybují od 120 do 200 °C. Nejčastější 
užití u vazby V2 k lepení knižního bloku

Reaktivní polyuretanová lepidla (PUR):
– kombinuje výhody disperzních a tavných lepidel
– jejich výhodou je především velmi dobrá pevnost, 

pružnost, mechanická odolnost
– nutné speciálně vybavit lepicí jednotku knihař-

ského stroje
– ihned po nanesení jsou tato lepidla plastická 

a k jejich úplnému zaschnutí dochází až ve stohu 
slepených bloků

– užití při zpracování vazeb V2 a V8

KAŠÍROVÁNÍ
DRUHY LEPIDEL



RAŽBA

SLEPOTISK

DISPERZNÍ LAK

LAMINACE 

ARCHOVÁ

PLOŠNÝ UV LAK

PARCIÁLNÍ ‚

UV LAK

TISKOVÝ 

(OFSETOVÝ LAK)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY



zdroj: http://www.repress.cz/

Horká ražba – se používá 
pro zvýraznění motivu. Pů-
sobením tlaku stroje (lisu) 
a za působení tepla (90°-
–190°C) je oddělována od 
plastové podložky barevná
(metalická) část fólie opat-
řená lepidlem. Nejčastěji se 
používá pro drobné tiskovi-
ny - vizitky, pozvánky, novo-
ročenky apod.
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Reliéfní – plastická ražba (slepotisk) – pomocí tlaku 
stroje (lisu) razníkem s motivem vytlačí do papíru plastic-
ký reliéf. Pracuje na principu knihtisku, bez nánosu barvy.

Nejčastějí se používájí kovové 
štočky (Zn, Mg) a fotopolymerové, 
vyráběný podobně jako sleeve 
u flexotisku. Nezapomeňte, že stoček 
musí mít zrdcadlový obraz.
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Laminace za studena
Tato laminace probíhá za běžné poko-
jové teploty. Lepidlo pak pod fólií po-
stupně prosychá několik hodin.

Laminace za tepla
Tato laminace je technicky schodná 
s laminací za studena, „pouze“ probí-
há za teploty cca 110 °C.  Výsledek je 
kvalitnější, než u laminace za studena 
a navíc můžeme tiskovinu okamžitě 
dál zpracovávat.

Laminace je vhodná pouze pro natírané (křídové) papíry.
Zcela nevhodná je pro nenatírané papíry i pro speciální grafické kartony.

Archová laminace slouží k zušlechtění růz-
ných druhů tiskovin. Laminace nejen zvýší 
estetickou hodnotu tiskoviny, ale i zásadně 
zvýší mechanickou ochranu tiskoviny. Zá-
kladními dělení laminace - lesklá a matná.

Při laminaci se povrch tiskoviny pokryje velmi 
tenkou polypropylenovou, nebo polyesterovou 
fólií. Folie se na tiskovinu aplikuje pomocí 
tenké vrstvy disperzního lepidla., které je nan-
eseno na tiskovinu a poté se na ní pomocí pří-
tlačného válce přilepí laminovací fólie.

text:http://www.didottisk.cz/
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Disperzní lak obsahuje až 55 % vody. Proto je 
jeho doménou zejména oblast potravinář-
ských obalů, kde je vyhledávám pro svou 
nezávadnost např. skládačkové lepenky 

K sušení laku dochází odpařováním vody. Po-
užití disperzního laku ja vázáno na vysoké 
technologické nároky. Aby se dalo dobře lako-
vat inline (současně s tiskem), musí mít tisko-
vý stroj IR sušení. 

Lesklost dosažená disperzním lakem je vyšší 
(85 bodů) než u tiskového laku (65 bodů lesk-
losti), ale nižší než u UV laku (95 bodů).

zdroj:http://www.tiskarnavobornik.cz/text:http://www.didottisk.cz/
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– speciální lakovací stroje. Je to off-line 
řešení, kdy se zaschlé archy po tisku 
lakují v samostatném zařízení.

– lakování v ofsetovém tiskovém stroji – 
stroj musí mít speciální UV sušící 
zařízení + musí se použít UV barvy 

– nanesení laku pomocí sítotisku. 
Vhodné pouze pro malé náklady

Plošný UV lak se používá ke zušlechtění tis-
koviny s maximální dosažitelnou hodnotou 
lesku a k ochraně povrchu tiskoviny.Běžně 
se používá např. pro obálky (módních) časo-
pisů, tiskoviny pro podporu prodeje apod.

Výhody: nejvyšší možná dosažená lesklost, 
vysoká mechanická odolnost

Nevýhody: zvyšuje cenu

text:http://www.didottisk.cz/
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Parciální (selektivní) UV lakování se 
používá pro zušlechtění zejména ob-
chodních tiskovin - letáků, katalogů, 
desek s chlopněmi apod. Výsledkem 
parciálního laku je aplikace vysokého 
lesku na některé grafické prvky 
(např. loga, titulky).

V principu se na vybrané části (parciál-
ně) nanese vrstva laku citlivého na UV 
záření. Po aplikaci se tiskovina osvítí 
UV lampami (v UV tunelu) a tím lak vy-
tvrdne. Lakovaná místa se oproti 
zbytku výrazně lesknou a efektně zvy-
šují zajímavost tiskoviny.

text:http://www.didottisk.cz/
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Tiskový lak se používá pro zušlechtě-
ní tiskovin. Lakování má estetickou 
i ochrannou funkci. Částečně chrání 
tiskovinu před mechanickým oděrem 
a rozmazávání barev.

Výhoda: použití laku zvyšuje cenu tisku jen málo, jednoduše se aplikuje, nezvyšuje dobu 
potřebnou pro tisk (při jednom průjezdu), chrání tiskovou barvu proti oděru (přiměřeně 
rychlosti a ceně), dobře a relativně rychle zasychá.

Nevýhody: vzhledem k velmi malé vrstvě jsou ochranné funkce laku omezené. Pokud 
chceme dosáhnout vyššího estetického zhodnocení a mechanické odolnosti tiskoviny po-
užijeme jiných možností povrchové úpravy - UV lak, laminace.

text:http://www.didottisk.cz/
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Obálkování personalizované produkce:
- základní tisk je doplněn o individuální zákaz-

nická data - čsla a čárový kód
- využití personalizovaných údajů umožňuje 

zpracovávat např. stravenky v blocích, ale tak 
umístěním do obálek opatřených vytištěným 
personalizovaným údajem

- zajišťuje komfort pro konečného uživatele
- na jméno jde určitý počet stravenek, který si 

objednal v daných nominálních hodnotách

Uspořádání složek, snášení - z více dodaných 
listů, balení určených počtů letáků a jejich 
označení, kompletace tiskovin a vkládání 
těchto materiálů do tašek, obálek, adjustace 
dodaných výrobků etiketami

KOMPLETACE



Proces balení zahrnuje:
- ochrana proti mechanickému poškození: deformace, náraz
- povětrnostním vlivům: vlhkost, změna teploty, UV záření
- proti prachu, mastnotě

Transportní balení má důležitý vliv na efektivitu dopravy
- balení pro různou manilupaci: dopravu, překládání, uskladnění

BALENÍ



1) Vnější fóliový plášť:
- tubulární zabalení mezi dvě fólie
- uzavření filmu se uskutečňuje současně
- stroje pro skupinové balení

BALENÍ

2) Fóliová taška - metoda jediné cívky:
- jeden pás fólie ovine knihu a tvoří obal s jedním spojem
- stroje jsou hlavně užívány pro individuální balení
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