
Rozhodování 
pro sklo je nyní 
ještě lehčí



Vylehčené sklo od společnosti Vetropack. Sklo je odolné, 

nepropustné, hygienické, tvárné, estetické a přírodní.  

Proto zůstává jedinečným obalovým materiálem pro nápoje  

a potraviny. Vyspělé výrobní technologie nám umožňují 

dělat skleněné obaly ještě lehčí, a to bez vlivu na jejich 

bezpečnost a kvalitu. Z toho mají užitek nejen spotřebitelé, 

ale také životní prostředí.



Lehké a stabilní

Sklo chrání odjakživa hodnotu výrobků, které jsou v něm naplněny. Kvalitní obalový materiál 
od společnosti Vetropack to dnes dělá ještě úspornějším způsobem: díky vyspělým výrobním techno-
logiím jsou nyní skleněné lahve a konzervové sklenice lehčí než dříve, aniž by byla narušena jejich 
pevnost nebo ovlivněny jejich výjimečné vlastnosti. 

Výrazné snížení hmotnosti. Díky novým výrobním technologiím vykazuje vylehčené sklo  
výrazně nižší hmotnost:

Výrobní technologie

Výrobu vylehčeného skla umožnily změněné výrobní technologie. Místo postupu dvakrát fuku  
se používá úzkohrdlý lisofuk. Aby byla stěna obalu co nejrovnoměrnější a tenčí, je vtlačen ještě  
v předformě do tekuté skleněné hmoty razník.

Běžné sklo Vylehčené sklo Snížení hmotnosti

Láhev na pivo A 330 ml 205 g 185 g 20 g
Láhev na pivo B 330 ml 200 g 175 g 25 g
Láhev na pivo C 330 ml 190 g 160 g 30 g

Láhev na víno 250 ml 204 g 180 g 24 g
Láhev na víno 750 ml 400 g 350 g 50 g
Láhev na víno 1000 ml 500 g 420 g 80 g

Konzervová sklenice 720 ml 300 g 280 g 20 g
Kořenka 99 ml 127 g 116 g 11 g
Konzervová sklenice 3400 ml 1100 g 1050 g 50 g

Vylehčené sklo 
snižuje spotřebu surovin 

a tvorbu emisí CO2.

Proces úzkohrdlého lisofuku (vpravo) 
umožňuje rovnoměrné a tenčí stěny Pr
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Důkladná analýza

Pro zachování vysoké pevnosti při nižší hmotnosti je rozhodující koncepční předvýrobní fáze. 
Designéři obalu ještě před výrobou pomocí metody „konečných prvků“ propočítají, na kterém místě 
je obal vystaven největšímu zatížením. Při tom se celé tělo skla „rozloží“ na malá dílčí tělíska – tzv. 
„konečné prvky“. Vlastnosti těchto dílčích tělísek se dají snadněji popsat než chování tělesa jako 
celku. Příslušná místa jsou potom ve formě upravena tak, aby se jejich zatížení snížilo. K tomu často 
postačí okem sotva viditelné úpravy.

Analýza „konečných prvků“ odhalí, kde je zatížení největší. Zvláště namáhaná místa se 
zabarví do červena.

Vylehčené sklo snižuje zatížení životního prostředí. Vylehčené sklo snižuje spotřebu surovin  
a tvorbu emisí CO2. 

 

Láhev na pivo A 330 ml 20 14
Láhev na pivo B 330 ml 25 18
Láhev na pivo C 330 ml 30 21

Láhev na víno 250 ml 24 17
Láhev na víno 750 ml 50 34
Láhev na víno 1000 ml 80 55

Konzervová sklenice 720 ml 20 12
Kořenka 99 ml 11 7
Konzervová sklenice 3400 ml 50 31

Úspora skla
v tunách na mil. kusů

Úspora emisí CO2 
v tunách na mil. kusů



Rozhodující pro dobrou 
stabilitu při nízké hmotnosti je 
koncepční předvýrobní fáze.

Lehké pro životní prostředí

Vylehčené sklo je silným argumentem, pokud jde o životní prostředí. Protože redukce skla znamená 
z pohledu životního prostředí řadu úsporných efektů: při výrobě vylehčených lahví se spotřebuje 
méně surovin, čímž se chrání přírodní zdroje. Podstatně nižší spotřeba materiálu a vysoký podíl 
použitého skla jako druhotné suroviny přinášejí zároveň výrazně méně emisí CO2. Úspory se pohy-
bují mezi 12 až 17 %.

Technologie vylehčeného skla garantuje skleněné obaly s tenkými stěnami, které ale v kritériích 
stability a pevnosti nijak nezaostávají za běžnými obaly ze skla. Stejně tak zůstávají zachovány 
všechny ekologické přednosti skla: vylehčené sklo je 100% recyklovatelné a vůči svému obsahu 
je absolutně neutrální.

Vylehčené sklo ve zkratce

Stabilita a pevnost zůstávají i přes úsporu materiálu na stejně vysoké úrovni.
Snížená hmotnost vylehčených skleněných obalů zjednodušuje výrobcům 
i zákazníkům přepravu zboží.
Vylehčené sklo snižuje spotřebu energie i materiálu a šetří životní prostředí.

Vetropack: nejvyšší kvalita pro vaše hodnoty

Skupina Vetropack patří k vedoucím evropským výrobcům obalového skla. Provozuje sedm  
závodů s 3000 zaměstnanci ve Švýcarsku, Rakousku, Chorvatsku, v České republice, na  
Slovensku a na Ukrajině. V jejích sklárnách certifikovaných podle ISO 9001 stojí 16 tavicích  
van s denní výrobní kapacitou 4000 tun obalového skla.

Sklo pro nejvyšší nároky. Skupina Vetropack dodává svým zákazníkům z potravinářského průmyslu 
skleněné obaly, které splňují ty nejvyšší nároky. Bezpečně 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 k technickému poradenství.

Na špičce 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.
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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 7691
verkauf.at@vetropack.at

Česká republika

Telefon +420 518 733 111
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 +420 518 733 111
Fax +420 518 612 519
export.cz@vetropack.cz
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