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Editorial

Obal prodává, a proto je nutné nebrat jeho návrh na lehkou váhu. Zvlá‰tû v dobû je‰tû doznívající
krize je tﬁeba b˘t kreativní a odli‰it obal v˘robku od obalov˘ch ﬁe‰ení konkurence. Designéﬁi obalÛ
ãasto rádi experimentují s tvarem krabiãky. Je ov‰em tﬁeba myslet na to, jak obal optimálnû vyrobit.
Jedinû obal, kter˘ se snadno vyrábí a dobﬁe plní, je pro zákazníka ten prav˘. Je tedy potﬁeba,
aby se designér vÏdy seznámil s technologiemi, kter˘mi je moÏné obal potisknout, zu‰lechtit
a vyseknout a se zpÛsobem plnûní zboÏí do obalÛ. Není nad snadno vyrobitelné a funkãní obaly.
Pﬁi tvorbû obalu je tﬁeba dbát téÏ na to, aby obal vystihl povahu v˘robku, pro kter˘ je vytváﬁen.
Je nutné pﬁem˘‰let nad cílovou skupinou zákazníkÛ, které chce v˘robce oslovit. Pro dûti se hodí
v˘razné barvy a tvary, které se dají sekundárnû vyuÏít jako hraãka – napﬁíklad postaviãky,
jeÏ je moÏné vystﬁihnout ze skládatelného obalu. TéÏ plastové obaly tﬁeba lahev na pitíãko
nebo obal na pûnu do koupele je moÏné vylisovat do tvaru postaviãky nebo zvíﬁátka.
Cílovou skupinu náctilet˘ch nejvíce oslovují v˘robky s v˘razn˘m designem nebo s obrázky
hudebních a hereck˘ch idolÛ. V nedávné dobû napﬁíklad nejmenovan˘ v˘robce vsadil na oblibu
filmu Piráti z Karibiku a hlavního hrdinu kapitána Jacka Sparowa pouÏil na obaly sv˘ch produktÛ.
Îádaná je u dospívajících i v˘razná barevnost, kterou lze podpoﬁit tﬁeba svûtélkující barvou.
Skupina lidí v mladém a stﬁedním vûku má ráda stﬁízliv˘ a funkãní design a hodnû si v‰ímá,
zda design obalu koresponduje s filozofií znaãky. V˘robek, kter˘ hlásá ohleduplnost k pﬁírodû,
by mûl mít i takov˘ obal – pﬁírodní nenatíran˘ papír s jednoduch˘m potiskem, materiál, kter˘
se dá recyklovat, obvykle vyhrává papír a sklo nad plastem, jeÏ je sice také recyklovateln˘,
ale je ménû ‰etrn˘ k pﬁírodû neÏ dva v˘‰e zmínûné materiály. Poslední dobou se i na obalech
spotﬁebního zboÏí objevuje, logo FSC, které hlásá, Ïe papír je ze dﬁeva z lesÛ obhospodaﬁovan˘ch
v souladu s my‰lenkou udrÏitelného rozvoje. Toto logo mÛÏete najít napﬁ. na krabiãkách
s kosmetikou Garnier. ProtoÏe recyklovan˘ papír má men‰í pevnost neÏ nerecyklovan˘, coÏ nûkdy
pÛsobí problémy pﬁi potisku a v˘robû, staãí docílit, aby byl obal jen recyklovateln˘ ne za kaÏdou
cenu recyklovan˘. Zvolte nehlazen˘ papír bez laminace, dobﬁe vypadá napﬁ. pﬁírodnû hnûd˘, hodí
se pro biopotraviny, pﬁírodní kosmetiku i pro obaly na kvalitní víno a mnoho dal‰ích k pﬁírodû
‰etrn˘ch v˘robkÛ.
Cílová skupina star‰ích lidí ocení umírnûn˘ design s tradiãní barevností. Ve vy‰‰ím vûku má jiÏ
vût‰ina lidí svoje oblíbené znaãky, které kupuje nejãastûji, a je ráda, pokud se logotyp a koncepce
obalu pﬁíli‰ nemûní a je v regálech snadno rozeznatelná. Tuto cílovou skupinu dobﬁe osloví buì
citliv˘ redesign nebo speciální edice v retrodesignu jejich oblíbené znaãky s dlouhou tradicí.
Obaly, které chtûjí dokázat svou exkluzivitu, by mûly b˘t vkusné a preciznû navrÏené. V‰echny
cílové skupiny zákazníkÛ jsou citliví na pﬁeplácanost. To, co má pÛsobit luxusnû nesmí b˘t
nevkusné. Parfém v rÛÏové krabiãce s pﬁehnanû „kudrlinkovatou“ grafikou asi osloví ménû zákaznic
neÏ parfém s umírnûnûj‰í grafikou a ménû zmûkãilou barevností.
Segment obalÛ zvlá‰tû tûch skládateln˘ch se v posledních letech stává doplÀkovou ãinností mnoha
akcidenãních tiskáren. Regionální i mezinárodní firmy ãasto pﬁipravují malonákladové edice
v˘robkÛ, na které potﬁebují obaly v malém nákladu. Mnohé tiskárny mohou navíc nabídnout
jedineãné zpÛsoby zu‰lechÈování tiskovin, které se dají dobﬁe pouÏít právû na obaly. I digitální tisk
je schopen vyrobit kvalitní obaly mnohdy i s efekty pﬁipomínajícími napﬁ. parciální lakování.
Uvidíme, jak se budou obaly vyvíjet v budoucnu, rozhodnû je to segment tisku, kter˘ bude podle
mé odváÏné vize fungovat i po eventuální redukci ti‰tûn˘ch knih, ãasopisÛ a novin.
Jitka Böhmová
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Populární a líbivé
skládaãky

Skládatelné obaly patﬁí mezi obaly spotﬁebitelské.
Setkat se s nimi lze pﬁi balení potravin,
kosmetiky, léãiv i ostatního spotﬁebitelského
zboÏí. Velkou v˘hodou skládateln˘ch obalÛ
je jejich minimální nároãnost z hlediska
logistického toku. K v˘robci ãi plniãi zboÏí
se dodávají ve sloÏeném tvaru, tedy naplocho.
Do prostorového tvaru se rozkládají aÏ pﬁed
vlastním plnûním, které mÛÏe b˘t automatické
i ruãní. Pﬁi dopravû, manipulaci ãi skladování
ãasto tedy zaujímají pouh˘ch 5 % svého objemu.
Ekonomickou stránku skládaãek ocení pﬁedev‰ím
v˘robce zboÏí, spotﬁebitel je naopak ãasto schopen
zaplatit za produkt v líbivém obalu i vy‰‰í ãástku.
A právû skládaãky díky své strukturální i grafické
designové variabilitû patﬁí ãasto k obalÛm velmi
atraktivním.
Skládatelné obaly lze navrhovat jako obaly
standardního typu, tzn. konstruktér vybírá
a upravuje konstrukãní vzor z knihoven ãi jako
nestandardní, kde se nov˘ obal konstrukãnû vyvíjí
od zaãátku. Nejznámûj‰í standardní konstrukce
jsou ﬁazeny v knihovnách do skupin podle
identifikaãních kódÛ vytvoﬁen˘mi Evropskou
asociací v˘robcÛ skládaãek ECMA (European
Carton Makers Association). Tyto knihovny jsou
velmi obsáhlé a b˘vají stále doplÀovány dal‰ími
vzory. Z hlediska následn˘ch logistick˘ch operací
je konstrukãnû nejpﬁíhodnûj‰í obdélníkov˘ prÛﬁez
trupu, zdaleka se v‰ak nejedná o jediné
v˘chodisko pﬁi konstrukci obalÛ, nároãn˘
zákazník si prakticky mÛÏe nadiktovat jakoukoli
variantu. PrÛﬁezy b˘vají vedle
mnohoúhelníkov˘ch tvarÛ ãasto i ve tvaru
ploch˘ch oválÛ. Zatímco je‰tû pﬁed pár lety byly
hitem rÛzné i u jednodíln˘ch obalÛ ‰esti
i víceúhelníkové prÛﬁezy, dnes se designéﬁi vrací
ke stﬁízlivûj‰ím tvarÛm ãasto pouze
trojúhelníkov˘m. Naopak víceúhelníkové prÛﬁezy
u obalÛ ãasto atypick˘ch tvarÛ zaãínají kralovat
u nûkter˘ch dvoudíln˘ch ãi pﬁiklápûcích obalÛ
na ãokoládové bonbony (bonbonierové krabice).
Dal‰í trendovou záleÏitostí je, Ïe vedle rovn˘ch
ãi ‰ikm˘ch rylek se u dne‰ních obalÛ stále ãastûji
setkáváme s obl˘mi tvary linek ohybu.
Na zaãátku je maketa obalu V˘bûr materiálu
a následnû i konstrukce obalu se odvíjí podle typu
baleného zboÏí, jeho hmotnosti, velikosti,
bariérov˘ch poÏadavkÛ a dal‰ích kritérií.
Skládaãky se konstruují jako jedno i vícedílné.
Jednodílné skládaãky mají obvykle stejnû
ãi rozdílnû uzaviratelná víka i dna. Obvykle
se jedná o rÛzné typy klopov˘ch uzávûrÛ, kde
klopy mohou b˘t zasouvací, zalepovací
ãi pﬁiklápûcí. Dno je ﬁe‰eno opût jako klopové

ãi samosvorné. U skládaãek, které mají tûÏ‰í
obsah, se pouÏívá dno skládatelné (obálkové,
automatické). Tento typ dvoubodovû lepeného
dna je vedle klasického klopového uzávûru typu
A11 (oblíbeného napﬁ. u balení parfémÛ, lentilek
ãi farmaceutick˘ch produktÛ), nejoblíbenûj‰ím
typem dna. Vedle vût‰ího moÏnosti zpevnûní
je zároveÀ skládatelné dno na rozdíl
od samosvorného ãi ou‰kového uzávûru vhodné
pro automatické balení. Do jednodíln˘ch
skládaãek, které jsou urãeny k balení produktÛ
se zv˘‰enou prá‰ivostí (kakao) b˘vá ãasto vkládán
ãi vlepován sáãek. V podobû plastového sáãku
se s vnitﬁním vybavením skládaãky ostatnû
setkáváme i u hlubokomraÏen˘ch potravin
ãi potravin, které jsou urãeny napﬁ. k pﬁímému
ohﬁevu ãi varu (varné sáãky u r˘Ïe), zde jsou
plastové sáãky ãasto perforované. Dvoudílné
skládaãky jsou vyseknuty z dvou ãástí – dna
a víka. Tyto typy skládaãek jsou velmi
populárními u v˘robcÛ ãokoládov˘ch bonboniér.
Stûny mohou mít jednoduché ãi zesílené
(napﬁ. zdvojené). Oblíbenou konstrukãní variantou
jsou tzv. slide skládaãky, tedy dvoudílné
zasouvací obaly (u nás je nejvíce tento typ
konstrukce vyuÏíván u krabiãek na sirky).
Mezi skládatelné obaly patﬁí i obaly odnosné,
obvykle s v˘sekem tvoﬁící rukojeÈ. Z dÛvodu
presentace obalu v obchodû jsou ãasto
vyÏadována i konstrukce s eurozávûsem
(eurov˘sekem). Obaly je také moÏné doplnit
o rÛznû tvarované v˘seky, napﬁíklad o okénka,
trhací perforace ãi nezbytné doplÀující fixaãní
vloÏky pro zaji‰tûní zboÏí uvnitﬁ obalu.
A uÏ jen na doplnûní: mezi skládaãky patﬁí i dal‰í
typy obalÛ, napﬁ. tvarovû vysekávané karty pro
blister a skin pack obaly ãi vrstvené typy obalÛ
(Tetra pack, Elo Pack, SIG Combiblock) urãené
hlavnû na tekuté produkty.
Konstrukce obalu se dnes provádí poãítaãovû
pomocí speciálních obalov˘ch CAD SW
U obalÛ na ãokoládové bonbony jsou oblíbené
mnohoúhelníkové tvary

(ArtiosCAD, EngView Package Designer, Impact,
Verpack atd.). Následnû je obal vyvzorkován
na plotru. Na ãeském trhu se pouÏívají plotry
od firem Konsberg, Zınd, Aristo ãi LaserComb,
ale pochopitelnû i dal‰í. Vyvzorkování
je zpravidla ze stejného materiálu, jako bude
následná v˘roba obalu.
Skládaãky se obvykle dodávají ve vy‰‰ích
nákladech, je tedy pochopitelné, Ïe následnû
je jejich v˘roba jiÏ nikoli plotrem, ale
zpracovatelsk˘m v˘sekov˘m zaﬁízením. Podklady
pro v˘robu v˘sekové desky se navrhují
ve stejn˘ch CAD SW, jako byla vlastní konstrukce.
Pro víceprodukãní v˘sek je nutné nejprve
optimalizovat rozmístûní pﬁíﬁezÛ na archu, tzv.
layout. Následnû se navrhuje podklad pro v˘robu
planÏetového nástroje, tedy v˘sekové desky.
protipﬁípravy a vylupovacích desek.
Kvalitní grafika a tisk jako hlavní marketingov˘
nástroj Následuje vytváﬁení grafického návrhu.
Populární jsou SW od Adobe – napﬁ. Illustrator
ãi Photoshop, následnû s pouÏívan˘m SW pro
pﬁíslu‰nou tiskovou techniku, aÈ uÏ v podobû
samostatn˘ch programÛ, tak v podobû zásuvn˘ch
modulÛ (plug in). I tady následuje pﬁedev‰ím
z dÛvodu vûrnosti barev, tvorby tiskového bodu
se zohlednûním jeho nárÛstu apod.
k vyvzorkování, tentokrát na nûkterém typu
nátiskového zaﬁízení. Z hlediska nátisku jsou
v souãasnosti nejvíce pouÏívané systémy
digitálních nátiskÛ, ale ve firmách se mÛÏeme
setkat i s nátisky zhotoven˘mi na fotochemick˘ch
(v âR byl dlouho nejpopulárnûj‰ím typem
Cromalin) ãi klasick˘ch strojích. Dal‰í zpracování
se jiÏ t˘ká vlastního tisku – podklady pro RIP
jednotku, v˘roba tiskové formy atd.
Grafik se pﬁi návrhu obalu musí pot˘kat
s mnoh˘mi omezeními. Tyto limity se net˘kají
pouze technologick˘ch moÏností zpracování, ale
i legislativy. Zvlá‰tû na skládateln˘ch obalech
se vyskytuje mnoho povinn˘ch i nepovinn˘ch,
ale nutn˘ch údajÛ. K údajÛm prvního typu patﬁí
pﬁedev‰ím název a sloÏení v˘robku, datum
spotﬁeby, v˘robce ãi distributor zboÏí, moÏnosti
¤ezací plotr ARISTOMAT TL 131O
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skladování, u potravin nutriãní sloÏení, pﬁi
nestandardní v˘robû i oznaãení v˘roby (ionizace,
geneticky modifikované organismy – GMO,
speciální tepelné o‰etﬁení UHT atd.) a mnohé
dal‰í. K legislativnû nepovinn˘m, ale prakticky
v dobû elektronického kódování nutnému
oznaãení patﬁí kvalitní tisk ãárového kódu.
Dal‰í vûcí, kterou grafik musí brát v potaz
je tvarové omezení obalu a jeho v˘robû. Grafická
úprava je závislá na moÏnosti v˘seku. U nûkter˘ch
typÛ konstrukce mÛÏe hrozit v dan˘ch místech
„rozbití grafiky“ (napﬁ. u boãních stran krabic
s hákov˘m spojem). Vedle pﬁímé návaznosti
konstrukce a grafiky existuje i návaznost na
moÏnosti v˘roby, aÈ uÏ z hlediska tisku ãi v˘seku.
U v˘seku je konstruktér i technolog zvlá‰tû pﬁi
vytváﬁení layoutu omezen formátem v˘sekov˘ch
strojÛ a moÏností skládacích a lepících automatÛ.
Skládatelné obaly pro potraviny z hlediska
spojování mohou b˘t skládány, slepovány
ãi termoplasticky spojovány. Nejãastûj‰í variantou
b˘vá právû lepení. Pokud jsou skládaãky lepeny,
jsou lepeny jedno (naná‰ení lepidla zpravidla
na stranovou záslepku) ãi vícebodovû
(aÏ ‰estibodovû).
Materiál ovlivÀuje moÏnosti konstrukce
i kvalitu potisku Spotﬁeba materiálu
nezanedbatelnû ovlivÀuje cenu celého obalu,
u nûkterého typu produkce mÛÏe dokonce
pﬁedstavovat aÏ 65 – 85 % nákladÛ. Obecnû platí
ãím vût‰í podíl má lepenka primárních vláken,
tím je pevnûj‰í, ale také draÏ‰í. Vedle
vlákninového sloÏení se lepenky li‰í hlavnû
zpÛsobem zu‰lechtûní a provedením (duplexov˘
ãi triplexov˘ charakter). Dal‰ím dÛleÏit˘m
kritériem pﬁi v˘bûru lepenky je i to, zda obal bude
urãen jako primární ãi sekundární. U primárních
spotﬁebitelsk˘ch obalÛ je v˘bûr zúÏen na lepenky,
které mohou pﬁijít do pﬁímého styku s potravinou.
Skládaãkové lepenky se obvykle pouÏívají
o plo‰né hmotnosti (mS) 230 – 500 g/m2.
Klasikou mezi pouÏívan˘mi materiály
je chromonáhrada o mS 250 – 500 g/m2, kde horní

vrstva lícové strany je bûlená buniãina
(mS 70 – 80 g/m2), spodní vrstva z bílé dﬁevoviny
s pﬁídavkem vytﬁídûného sbûrového papíru
ãi nebûlené sulfitové buniãiny. Pro ménû nároãné
skládaãky lze pouÏít nenatírané bílo bílé lepenky,
mS 250 – 600 g/m2, kde lícovou stranu tvoﬁí
nebûlená sulfitová buniãina s pﬁídavky vláken
z bílého sbûrového papíru, spodní stranu pak
dﬁevovina s pﬁídavky vláken z bílého sbûrového
papíru. Pro podﬁadnûj‰í skládaãky lze pouÏívat
i bílo ‰edé lepenky (pﬁírodnû bílá strana
z nebûlené sulfitové buniãiny, spodní strana ‰edá
sloÏená ze smûsi dﬁevoviny a netﬁídûného
sbûrového papíru) obdobn˘ch plo‰n˘ch
hmotností. U potravináﬁÛ se v‰ak tyto materiály
pouÏívají spí‰e jako sekundární balení, protoÏe
tyto materiály by nemûly pﬁijít do pﬁímého
kontaktu s potravinou. Naopak pro nároãnûj‰í
grafickou úpravu a potisk se pouÏívají natírané
skládaãkové lepenky, zvlá‰tû bílo bílé. U tûchto
lepenek horní vrstvu tvoﬁí sulfitová ãi sulfátová
buniãina, povrch vrstva je zu‰lechtûn bíl˘m
pigmentov˘m nátûrem s pojidly. Spodní vrstvu
tvoﬁí nebûlená buniãina a dﬁevovina, ãasto
s pﬁímûsí vláken z bíl˘ch sbûrov˘ch papírÛ.
Ménû ãasto se uplatÀují ve v˘robû
potravináﬁsk˘ch skládaãek lepenky vlnité. Jedná
se o tﬁívrstvé lepenky, kde zvlnûnou vrstvu tvoﬁí
buì mikrovlna (E) nebo rÛzné typy minivln (F, G,
O), které jsou u tohoto sortimentu v˘hodnûj‰í
z hlediska potisku. Experimentálnû lze nûkteré
minivlny potiskovat i pﬁímo (post print) ofsetem,
obvykle se v‰ak ofsetov˘ tisk u vlnit˘ch lepenek
objevuje jako pre print (ka‰írovan˘ potisk
na vlnu). I v oblasti vlnit˘ch lepenek existují
materiály, které mohou pﬁijít do pﬁímého kontaktu
s potravinou. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t tﬁívrstvá
E vlnitá lepenka White Wave ze 100% Kraftu
od firmy THIMM .
Jako materiály s vynikajícími bariérov˘mi
vlastnostmi se pouÏívají potravináﬁské kartony.

¤ezací plotr Kongsberg, detail ﬁezací hlavy FlexiHead

Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitﬁní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: ospap@ospap.cz, www.ospap.cz
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