
Sklo chrání 
vaše hodnoty



Přednosti jasné jako sklo

Kvalitní výrobky zůstávají v hygienickém a bezpečném obalu ze skla dokonale čerstvé a uchovávají 
si po dlouhou dobu svou pravou chuť. Žádný jiný obalový materiál nedokáže s vynikajícími vlast-
nostmi skla držet krok.

Sklo je na rozdíl od jiných obalových materiálů inertní a nepropustné. To znamená, že nic se nedo-
stane ze skla do výrobku, nic nepronikne do výrobku sklem ani zvenčí a nic neuniká ven. Skleněný 
obal je jako trezor, který chrání a dlouhodobě uchovává svůj drahocenný obsah.

Perlivé až do posledního doušku

Sklo nepropouští plyny. To znamená, že ve skleněných lahvích si minerální voda velmi dlouho ucho-
vává svůj obsah oxidu uhličitého. Také proto je minimální trvanlivost minerální vody v PET lahvích asi 
o 40 % kratší než u minerální vody v lahvích ze skla. 

Kdo chce zdravě žít, důvěřuje 
sklu – o tom je přesvědčeno 

až 88 % evropských 
spotřebitelů.

0 %     10 %     20 %     30 %     40 %     50 %     60 %     70 %     80 %     90 %     100 % 

0 %     10 %     20 %     30 %     40 %     50 %     60 %     70 %     80 %     90 %     100 % 

10   20   30   40   50   60   70   80   90   100

25

20

15

10

5

0

Podíl použitého skla v %

Úspora energie v % 

feuille morte

zelená/vetrogrün

olivová/cuveé

primeur

hnědá

bílá

všechny barvy

0 %     10 %     20 %     30 %     40 %     50 %     60 %     70 %     80 %     90 %     100 % 

Vetropack (CH)

Vetropack Austria (AT)

Vetropack Nemšová (SK)

Vetropack Moravia Glass (CZ)

Vetropack Straža (HR)

Vetropack Gostomel (UA)

Ukrajina

Slovensko

Chorvatsko

Česká republika

Rakousko

Švýcarsko

2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22

100

80

60

40

20

0

týdny při 4°C

obsah d-limonenu (aromatická látka) v pomerančové šťávě v %

Migrace: přechod látek 
z obalu do potraviny

Propustnost: přechod látek  
obalem

Absorpce: přechod látek 
z potraviny do obalu

sklo
tetrapack 1
tetrapack 2

tetrapack 3

84 %

68 %

71 %

58 %

41 %

49 %

43 %

47 %

46 %

73 %

85 %

94 %

86 % 

70 % 

62 %

72 %

53 %

39 %

56 %



Prokazatelně čerstvější

Obzvláště významné jsou kvalitativní přednosti skleněných obalů u ovocných šťáv. Senzorické testy 
Technické univerzity Graz ukazují, že kvalita šťáv se po několikadenním skladování v tetrapacku nebo 
PET lahvích zhoršila – pokud šlo o barvu, vůni a obsažené látky. Naproti tomu  ovocné šťávy ve skle-
něných lahvích se neliší ani po delším skladování od výrobku čerstvě naplněného.

Původní chuť

V roce 2005 zkoumal rakouský Svaz pro spotřebitelské informace (VKI) 25 minerálních vod plněných 
do PET lahví. Ve 21 případech byl prokázán výskyt acetaldehydu. Tato látka, která může poškodit 
játra, vzniká při výrobě nebo skladování PET lahví a působením oxidu uhličitého se může z takového 
obalu uvolňovat. V případě neperlivých vod a minerálek s obsahem oxidu uhličitého balených ve skle 
byl obsah acetaldehydu pod hranicí zjistitelnosti.

Další látkou, která se uvolňuje z PET lahví a kterou absorbuje zejména minerální voda, je polokov 
antimon. Ten může poškozovat zdraví, jak ukazuje výzkum Institutu pro geochemii a životní prostředí 
Univerzity Heidelberg.

Jediný obalový materiál „všeobecně považovaný  
za bezpečný“

Ověřené inertní vlastnosti skla se odrážejí také v mezinárodní legislativě. Sklo je jako jediný obalový 
materiál hodnoceno americkým úřadem Food & Drug Administration (FDA) – Správa potravin a léčiv 
– jako „generally regarded as safe“ (GRAS) – „všeobecně považovaný za bezpečný“.

Obalové sklo je vyjmuto z nařízení REACH, které upravuje bezpečnou výrobu a používání chemických 
látek v Evropské unii; nařízení ES č. 1907/2006 o chemických látkách. Zkratka REACH (Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances) představuje registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek. 

Minimální trvanlivost minerální 
vody v PET lahvích je 
asi o 40 % kratší než 

v lahvích ze skla. 

U dětské výživy upřednostňuje 
77 % žen a 68 % mužů 

obaly ze skla.
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Spotřebitelé znají přednosti skla

V srpnu a září 2010 vypracovala mezinárodní společnost pro průzkum trhu TNS na žádost  Evropské 
federace výrobců obalového skla FEVE celoevropskou studii na téma sklo. Dotazováno bylo 9500 
žen a mužů z 19 zemí. Tato studie dokladuje, že spotřebitelé znají a oceňují přednosti skleněných 
obalů. 

88 % respondentů důvěřuje sklu, pokud jde o zdravý životní styl, 87 % je přesvědčeno, že sklo ucho-
vává chuť potravin a nápojů tak jako žádný jiný obalový materiál, a 83 % upřednostňuje skleněné 
obaly při ochraně proti působení chemických látek. Kromě toho stále více spotřebitelů oceňuje u skla 
zdravotní nezávadnost, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. V tomto srovnání se zdá, že pohodl-
nost ztrácí na významu.

Jak si spotřebitelé uvědomují vynikající kvalitativní přednosti obalového skla, ukazuje také anketa Insti-
tutu Usuma: u dětské výživy důvěřuje 77 % žen a 68 % mužů spíše výrobkům ve skle než v plastových 
obalech.

Kvalitativní přednosti skleněných obalů ve zkratce

Sklo je pachově a chuťově neutrální.
Sklo je nepropustné pro plyny; omezuje ztráty oxidu uhličitého.
Sklo uchovává přirozenou chuť a vitamíny v něm naplněných potravin.
Sklo nijak nereaguje se svým obsahem.
Sklo chrání před vlivem světla (tmavé barvy skla, bílé sklo s ochranou proti UV záření).

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 po technické 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.

–
–
–
–
–



Obalové sklo od společnosti Vetropack. Sklo je odolné, 

nepropustné, hygienické, tvárné, estetické a přírodní. Proto 

zůstává jedinečným obalovým materiálem pro nápoje 

a potraviny. Evropští spotřebitelé se zřetelně vyjadřují  

ve prospěch skleněných obalů.



KONTAKT Y 

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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