
Barevné a zušlechtěné – sklo 
v celé své kráse.



Obalové sklo z Vetropacku. Sklo je odolné, 

nepropustné, hygienické, tvarovatelné, estetické 

a přírodní. Obalové sklo díky těmto jedinečným 

vlastnostem zůstává nepřekonatelným obalovým 

materiálem pro nápoje i potraviny. Tvar, barva, 

zušlechtění a funkce tvoří u Vetropacku vždy 

jednotný celek. Teprve díky této harmonii je obal 

jedinečný a ideálně sladěný se svým obsahem. 

Prospěch z toho mají nejen spotřebitelé, ale i 

životní prostředí.



Barevné sklo z vany a feedru

Svět skla z firmy Vetropack je pestrý. Různé metody barvení umožňují flexibilitu a využití širokého 
spektra barev.

Osm standardních barev. Skleněná hmota se skládá převážně z primárních surovin, jako je 
křemičitý písek, soda, vápenec, dolomit, a ze sekundární suroviny, kterou je použité sklo. Podíl 
střepů může být v závislosti na barvě až 90 %. K barvení skla dochází přímo v tavicí vaně. Tento 
tradiční postup se nazývá barvení ve vaně. Ve Vetropacku je v této technice standardně k dispozici 
osm barevných odstínů: bílá, primeur, zelená, vetrogrün, olivová, feuille morte, cuveé a hnědá.

Mnoho individuálních barevných odstínů. Vetropack plní také toto přání. Pro menší výrobní 
množství ve speciálních barvách se přimíchá koncentrovaná barva už ve feedru (předpecí). Tedy 
přesně tam, kde začíná speciální proces zpracování obalového skla. V chorvatském závodě 
Vetropack Straža vzniká mnoho barevných odstínů: od tmavé kobaltové modři až pro průzračně 
modrou nebo jemnou světle zelenou barvu.

Dobře chráněný obsah. Barva skla ovlivňuje nejen estetický vzhled obalu, ale také jeho funkci. 
Některé produkty potřebují například větší ochranu před světlem, proto se pro jejich obal používá 
tmavší barevný odstín. Nezávisle na teplotě okolního prostředí může světlo způsobit změny barvy 
obsahu, ztrátu vitaminů, vznik nežádoucích aromat nebo snížení trvanlivosti obsahu.

Rozsahy záření světla, které jsou kritické pro potraviny a nápoje, se sice u jednotlivých produktů 
liší, ale u většiny výrobků narušuje jejich kvalitu nejvíce světlo v energeticky bohatém rozsahu UV 
záření. Proto má nepropustnost pro světlo u barev skla zvláštní význam.

Tmavá, nebo světlá? Čím tmavší barva je, tím více chrání před světlem. V mnoha kategoriích 
výrobků však hraje kvůli úspěšnosti prodeje rozhodující roli právě průhlednost skla. To není 
problém: vhodné obaly lahví, odpovídající skladování nebo změna receptury ochrání obsah 
citlivý na světlo i ve světlých barevných nebo průhledných skleněných obalech. Ochranu před 
světlem zajišťuje také lakování nebo sleeve etikety.

bílá primeur zelená vetrogrün olivová feuille morte cuvée hnědá



Ušlechtilé je ještě ušlechtilejší

Nezávisle na tvaru a barvě obalu zušlechťuje Vetropack skleněné obaly individuálními reliéfy 
nebo prémiovými efekty, kterých lze dosáhnout různými etiketami, lakováním, sítotiskem nebo 
manžetovými etiketami (sleeve). Komplexní poradenství usnadňuje výběr a úzká spolupráce s od-
borníky zaručuje nejvyšší kvalitu.

Přehlídka profilů. Skleněné reliéfy dodávají obalu skvělý individuální vzhled. Umožňují danému 
výrobku vyniknout mezi jinými produkty a podtrhují jeho jedinečnost.

Použití  firemní loga, názvy ochranných známek, znaky nebo jiné symboly
Předpoklad  vlastní formy pro výrobu lahví
Velikost výrobní série individuální zákaznické modely jsou možné od jednodenní výroby 
Vhodnost  vratné a nevratné obaly
Segmenty  vhodné pro všechny segmenty



Etiketa – od klasické až po téměř neviditelnou

Klasika. Klasické papírové etikety nabízejí řadu možností zdokonalení skleněného obalu a 
zároveň umožňují zvláštní prezentaci výrobku. Rozmanitost barev, různé tvary, integrovaná záruka 
prvního otevření a řada dalších výhod udržují tuto tradiční formu stabilně na trhu.

Předpoklad  vhodný povrch obalu
  Vetropack vám poradí při výběru etiket pro mokré lepení 
  nebo samolepicích etiket
Velikost výrobní série vhodné pro všechna výrobní množství
Vhodnost  vratné i nevratné obaly
Segmenty  vhodné pro všechny segmenty

„Neviditelná“ etiketa. Pro „neviditelnou“ etiketu, které lze dosáhnout pomocí průhledné fólie, je 
charakteristická rozmanitost barev, jas a flexibilita. Velmi moderní vzhled působí jako sítotisk.

Předpoklad  „neviditelné“ etikety se musí na tělo skleněné lahve 
  umístit bez jakýchkoli vzduchových bublin
Velikost výrobní série vhodné pro malé a větší výrobní množství, ideálně proto 
  také pro různé akce a zvláštní edice
Vhodnost  nevratné obaly
Segment  vhodné pro všechny segmenty

Lak s etiketou. Prémiový efekt vznikne díky kompletnímu nebo částečnému lakování skleněného 
obalu. Dodatečně umístěné etikety nebo sítotisk umocňují exkluzivní prezentaci.

Použití  jako dílčí nebo komplexní řešení pro optické zhodnocení 
  a odlišení produktu 
Předpoklad  doporučuje se vyplachování lahví místo mytí a bezkontaktní 
  plnění, aby nedošlo k poškrábání laku. U obalů na lahve 
  (kartonů) se doporučuje vložit mezi lahve ochrannou lepenku, 
  aby se sklenice při přepravě vzájemně nedotýkaly
Velikost výrobní série v zásadě možné také pro malá výrobní množství, cenově 
  výhodnější však pro střední a větší série
Vhodnost   nevratné obaly
Segmenty  lihoviny, sekt, trendy nápoje, piva



Sítotisk místo etikety

Skleněný obal může být zušlechtěn šesti jasnými barvami nebo pravým zlatem a stříbrem.  
Vetropack nabízí sítotisk jako službu „All-in-One“. Zákazník se postará jen o uzávěry.

Předpoklad   sítotisk žádným způsobem neomezuje plnění lahví 
   nebo další balení 
Velikost výrobní série vhodné pro malé a větší výrobní množství, ideální je tedy 
   i pro speciální příležitosti a zvláštní edice
Vhodnost   nevratné a vratné obaly
Segmenty   minerální voda, piva, nealkoholické nápoje, sekt, lihoviny, víno

SLEEVE – jako „druhá kůže“

Sleeve – fóliová manžeta navlečená na lahev a smrštěná teplem – poskytuje příležitost k  
působivému celkovému vzhledu: design od hlavy až k patě. 

Předpoklad   pro co největší přesnost se doporučuje zkušební série 
   (fóliovou manžetu lze také zdobit)
Velikost výrobní dávky  ideální pro větší výrobní série
Vhodnost   nevratné obaly
Segmenty   vhodné pro všechny segmenty



Vetropack: nejvyšší kvalita pro Vaše hodnoty

Skupina Vetropack patří k předním evropským výrobcům obalového skla. Provozuje sedm závodů  
s 3 000 zaměstnanci ve Švýcarsku, Rakousku, v České republice, Chorvatsku, na Slovensku a 
Ukrajině. Ve sklárnách, certifikovaných dle ISO 9001, stojí 16 tavicích van s výrobní kapacitou  
4 000 tun obalového skla denně.

Sklo pro nejvyšší nároky. Skupina Vetropack dodává svým zákazníkům z nápojového a 
potravinářského průmyslu skleněné obaly, které splňují nejvyšší nároky. Obaly spolehlivě chrání  
potraviny a podporují odpovídajícím způsobem image výrobku a marketingovou strategii.  
Vetropack nabízí široké spektrum služeb: od návrhu obalů přes jejich výrobu a logistiku až po  
technické poradenství.

Vedoucí postavení v ochraně životního prostředí. Již od 70. let minulého století buduje  
Vetropack ve Švýcarsku systém opětovného zhodnocování použitého skla; skupina Vetropack je  
tak průkopníkem v recyklaci skla. Svou angažovaností v recyklaci a neustálými investicemi do  
moderních výrobních  zařízení dokázal Vetropack v posledních desetiletích podstatně snížit spotřebu 
surovin a energie a také emise škodlivin.



Kontakty

Švýcarsko

Telefon +41  44 863 34 34
Fax +41  44 863 34 45
verkauf.ch@vetropack.ch
vente.ch@vetropack.ch

Rakousko

Telefon +43 2757 7541
Fax +43 2757 7541 202
verkauf.at@vetropack.at

Česká republika

Telefon +420 518 603 111
Fax +420 518 612 519
marketing.cz@vetropack.cz

Slovensko

Telefon +421 32 6557 111
Fax +421 32 6589 901
odbyt@vetropack.sk

Chorvatsko, Slovinsko,  
Bosna-Hercegovina,  
Srbsko, Černá Hora,  
Makedonie

Telefon +385 49 326 326
Fax +385 49 341 154
prodaja@vetropack.hr

Ukrajina

Telefon +380 4597 313 44
Fax +380 4597 320 77
sales@vetropack.ua 

Ostatní země západní Evropy

Telefon +43 7583 5361
Fax +43 7583 5361 225
export@vetropack.at

Ostatní země východní Evropy

Telefon +420 518 603 111
Fax +420 518 612 519
export.cz@vetropack.cz
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