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kartonáž & autodoprava 
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WWW.KARDO.CZKARTONÁŽ

Zpracovávané materiály

Třívrstvá vlnitá lepenka
• vlna – B, C, E

Čtyřvrstvá vlnitá lepenka
• vlna – EE, EB

Pětivrstvá vlnitá lepenka
• vlna BC, EB, BB

Speciální materiály
• hladká strojní lepenka
• EPE
• EPS
• zpevněné PVC
• plastkarton
• polykarbonátové desky 
• sololit
• forex

Výrobní možnosti

Maximální zpracovávný formát
• 1800×2800 mm s rotačním výsekem

Barevný potisk
• tříbarevný flexografický potisk
• plnobarevný digitální potisk technologií CMYK

Lepení, vícebodové lepení, šití

Výroba od jednoho kusu až po plně automatizovanou 
sériovou výrobu

Skladování, kompletace a předkompletace obalů,  
just-in-time dodávky

Technologické centrum
• zpracování projektu 
• 3D vizualizace
• vyhotovení vzorku
• návrh speciálních obalů na míru 
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WWW.KARDO.CZKLOPOVÉ A VÍKOVÉ KRABICE / KARTONÁŽ

Tyto klasické obaly nabízíme v široké škále velikostí 
a konstrukcí. Standardem je kompletní servis od návr-
hu, přes vyhotovení vzorku až po finální doručení obalu 
zákazníkovi.

Používané materiály

• třívrstvá vlnitá lepenka
• pětivrstvá vlnitá lepenka 
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Oktabín je lepenkový obal ideální pro uskladnění a přepra-
vu sypkých hmot, granulátů a drobných polotovarů. Jed-
ná se o standardizovanou konstrukci dle katalogu FEFCO, 
u které je kladen důraz na rozložení plošného tlaku a na 
její pevnost.

Používané materiály

Oktabín
• pětivrstvá vlnitá lepenka

Dno a víko
• třívstvá vlnitá lepenka
• pětivrstvá vlnitá lepenka

OKTABÍN / KARTONÁŽ
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WWW.KARDO.CZTRANSPORTNÍ KRABICE S VÝZTUHOU / KARTONÁŽ

Mezi univerzální lepenkové obaly patří transportní krabice, 
která díky své speciální výztuze vyniká vysokou nosností 
a je tak vhodnou alternativou k plastovým nebo dřevěným 
transportním obalům.

Používané materiály

Krabice
• pětivrstvá vlnitá lepenka

Výztuhy
• dřevěné
• plastové
• vlnitá lepenka
• papírové dutinky
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PALETOVÝ EUROBOX / KARTONÁŽ

Transportní paletový eurobox je vhodnou alternativou 
k plastovým nebo dřevěným transportním boxům. Jeho vý-
hodou je nízká pořizovací cena, snadná skladovatelnost, 
jednoduché složení a možnost recyklace.

Používané materiály

Krabice
• pětivrstvá vlnitá lepenka 

Víko
• třívrstvá vlnitá lepenka
• pětivrstvá vlnitá lepenka
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WWW.KARDO.CZPROKLADY, FIXAČNÍ VLOŽKY A MŘÍŽKY / KARTONÁŽ

Proklady, fixační vložky a mřížky jsou vhodné pro oddělení 
jednotlivých výrobků v krabicích. U těchto produktů nabízíme 
tvarovou a konstrukční flexibilitu a možnost kompletace.

Používané materiály

• třívrstvá vlnitá lepenka
• pětivrstvá vlnitá lepenka
• strojní lepenka
• kartonplast
• EPE
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DÁRKOVÉ OBALY / KARTONÁŽ

Dárkové obaly nabízíme v mnoha provedeních, 
u kterých je výhodou tvarová a grafická flexibilita dle 
přání zákazníka. U těchto obalů dále nabízíme růz-
ná funkční použití, možnost potisku vlastní grafikou 
a unikátní možnost tisku do otevřené vlny.

Používané materiály

• třívrstvá vlnitá lepenka
• čtyřvrstvá vlnitá lepenka (otevřená vlna)
• pětivrstvá vlnitá lepenka

Nakupte v našem e-shopu

• www.kartonzije.cz
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WWW.KARDO.CZPOS A POP DISPLEJE / KARTONÁŽ

POP (Point of Purchase) a POS (Point of Sale) displeje jsou 
volně stojící prodejní displeje určené k propagaci vybrané-
ho zboží. Nabízíme nejen možnost jejich výroby dle kon-
krétního zadání zákazníka, ale i vytvoření originálního návr-
hu konstrukce a vzhledu displeje na míru.

Používané materiály

• třívrstvá vlnitá lepenka
• pětivrstvá vlnitá lepenka
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3D KARTONÁŽ / KARTONÁŽ

Originální skládačky z přírodního a recyklovatelného mate-
riálu, jednoduše složitelné bez použití nůžek nebo lepidla.

Používané materiály

• třívrstvá vlnitá lepenka
• pětivrstvá vlnitá lepenka

Nakupte v našem e-shopu

• www.kartonzije.cz
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WWW.KARDO.CZTAŠKY A PAPÍROVÉ PYTLE / KARTONÁŽ

Standardní papírové tašky nebo papírové pytle. Nabízíme 
jejich potisk již od jednoho kusu až po velké série bez více-
nákladů na tiskový nástroj.
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DIGITÁLNÍ TISKÁRNA / KARTONÁŽ

Plnobarevný velkoformátový tisk v digitální kvalitě s  in-
kousty na vodní bázi, bez chemického zápachu a života 
škodlivých látek. Tisk bez nutnosti vícenákladů na tiskový 
nástroj.

Používané materiály

• papír
• dvouvrstvá lepenka
• třívrstvá vlnitá lepenka
• čtyřvrstvá vlnitá lepenka (otevřená vlna)
• pětivrstvá vlnitá lepenka
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WWW.KARDO.CZŘEZACÍ PLOTR / KARTONÁŽ

Umožňuje řezání, bigování, perforování a rozkreslování li-
bovolných tvarů bez nutnosti investice do výsekového ná-
stroje. Výroba na plotru je vhodná především pro maloséri-
ovou výrobu a výrobu vzorků.

Používané materiály

• třívrstvá vlnitá lepenka
• pětivrstvá vlnitá lepenka
• hladká strojní lepenka
• EPE
• EPS
• zpevněné PVC
• plastkarton
• polykarbonátové desky
• sololit
• forex
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AUTODOPRAVA

Vlastní moderně vybavená autodílna, čerpací stanice, ne-
ustále se rozšiřující a obnovovaný vozový park a vysoká 
flexibilita z nás činí spolehlivého partnera.

Typy vozidel

• Tandemová souprava       120 CBM, 23 tun, 38 palet
• Návěsová souprava       100 CBM, 24 tun, 34 palet
• Návěsová souprava       90 CBM, 24 tun, 34 palet
• Solo         50 CBM, 6 tun, 18 palet

Destinace

• Německo
• Rakousko
• Švýcarsko
• Benelux
• Itálie
• Polsko
• Skandinávie mimo Finska
• dále dle požadavku zákazníka



2017
www.kardo.cz


