


ŘEŠENÍ
OBALOVÁ TECHNOLOGIE PRO 
INTELIGENTNÍ PODNIK

Naši zákazníci hovořili, my jsme naslouchali

Pěnové ochranné balení (FIP) se používá již více než 
30 let, ale nikdy neexistovalo podobné řešení, jako je 
toto. Pěnové systémy IntelliPack přeměňují vyspělou 
technologii na špičkový přístup. S pěti stupni náskoku před 
konkurencí nabízí IntelliPack zákazníkům cenově dostupnou 
produktivitu s mnoha funkcemi:

Jak to funguje
Pěnový polyuretan se tvaruje v reálném čase nalitím
kombinace dvou tekutých pěn do prefabrikované formy,
sáčku z polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE) nebo fólie. 
Směs rychle expanduje okolo chráněného výrobku a
vytváří ochranný obal. Pěna IntelliPack je časově testovanou, 
v praxi osvědčenou alternativou balení umožňující 
nejvytíženějším velkokapacitním skladům, distribučním 
střediskům a výrobním závodům pracovat jednodušeji a 
inteligentněji. Ať je zapotřebí vyplnit dutiny nebo krabice, 
vytvořit polštářování nebo předem tvarované podložky,
systém IntelliPack nabízí cenově nejdostupnější, časově 
nejefektivnější pěnovou balicí technologii na trhu. Pěnové 
systémy IntelliPack poskytují nejvyšší stupeň balicí ochrany
pro nejrůznější aplikace, a to při maximální rychlosti.

TELEMETRIE umožňuje proaktivní, preventivní
údržbu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nákladné
neočekávané prostoje jsou minulostí!
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ČÁROVÉ KÓDY kontrolují množství spotřebních 
materiálů. Pokud nemusíme odhadovat, můžeme lépe řídit 
materiály a součásti obalů, tím se zlepšuje konzistence a 
efektivita výroby.

2

PROVEDENÍ ZAŘÍZENÍ je bezpečné, intuitivní, 
ergonomické a snadno se používá. Stroj, na který se můžete 
spolehnout. Výměna součástí trvá jen několik sekund!
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ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKY znamená záruku 
rychlosti, servisu a spokojenosti.
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PROGRAM VÝHOD nám umožňuje individuálně 
upravovat řešení pěnových výplní podle měnících 
e potřeb zákazníků.

5

Plnění dutin

Plnění krabic 
a rozpírání

Polštářování

Předběžné 
tvarování

Protective Packaging Solutions



Program výhod IntelliPack

• Zákaznický program určený pro vaše
specifi cké potřeby.

• Žádná vstupní kapitálová investice.

• Instalace, školení a průběžná podpora.

• Všechny součásti a práce jsou zahrnuty.

• Telemetrická preventivní údržba a čárové
kódy zahrnuty.

• Doživotní záruka na součásti a vybavení.

• Automatické mechanické a softwarové aktualizace 
zaručují, aby naši zákazníci vždy měli nejnovější a 
nejmodernější technologii.

• Průběžné expertní poradenství při změnách vašich 
potřeb v souvislosti s balením.

• Flexibilní program pro měnící se potřeby podniku.

Maximální úspora místa a nákladů

Pěna IntelliPack expanduje na více než 200násobek

svého původního tekutého stavu. Například dva

200litrové sudy se změní na ochranný obalový

materiál ekvivalentní nákladu 16metrového

přívěsu tahače. Fólie používaná k výrobě sáčků,

do kterých se tekutá pěna lije, se dodává plochá bez 

vzduchu a zabírá málo místa, což umožňuje zákazníkům 

maximalizovat skladový prostor a minimalizovat náklady.

  

Vývojové laboratoře pomáhají plnit 
potřeby zákazníků

Zákazníci společnosti Pregis mají přístup do našich 

národních vývojových laboratoří obalových materiálů. 

Každá laboratoř je vybavena nejmodernějším zařízením, 

které zaručuje, že vaše obaly budou splňovat nebo 

překračovat výkonové požadavky. Mezi ně patří:

Pregis identifi kuje specifi cké technické požadavky pro 

vaši aplikaci a na základě rozsáhlé analýzy potřeb vyvine 

zákaznické řešení balení. Provádíme nezbytné zkoušky, 

vydáváme detailní zprávu o nálezech a doporučujeme

„další kroky“. Svým zákazníkům zaručujeme kvalitní

produkt fungující konzistentně i v nejnáročnějších 

dopravních prostředích.

  

• dynamické polštářové 
křivky,

• pevnost v tahu,

• trvalá deformace v tlaku,

• hustota,

• absorpce vody,

• pádová zkouška,

• pevnost v tlaku,

• tečení,

• počet dutinek,

• antistatické vlastnosti.



APLIKACE
PĚNOVÁ FORMA PĚNOVÝ SÁČEK

SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE

SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE

Dřevěná forma 
připravená na míru 
tak, aby vytvářela 
ideální tvar polštáře.

Obsluha vybere 
vhodnou velikost 
sáčku a množství 
pěny.
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Fólie umístěná do 
formy a rozprostřená.

Obsluha vloží 
sáček do vnitřku 
krabice a umístí 
předmět nahoru 
na pěnový polštář.

22

Finální produkt 
dokonale přiléhá v 
předem vytvarovaném 
pěnovém polštáři.

Kryt pěnového 
polštáře umístěný 
na horní stranu 
produktu, krabice 
uzavřená.

33

Finální zabalený 
produkt.
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PĚNOVÁ VÝPLŇ PĚNOVÁ VÝPLŇ
SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE

Obsluha vyloží krabici 
fólií.

Obsluha otevře 
sáček, rozetře pěnu 
a vloží do vnitřku 
krabice.
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Obsluha rozetře pěnu 
po krabici.

Obsluha položí 
objekt na horní 
stranu pěnového 
polštáře a počká, 
až pěna expanduje 
kolem objektu.

22

Fólie přehnutá, objekt 
vložený do vnitřku 
krabice.

Obsluha otevře 
druhý sáček, rozetře 
pěnu a umístí na horní 
stranu objektu.

33

Druhá fólie umístěná 
na objekt, pěna 
rozprostřená.

Finální zabalený 
produkt.

44

Finální zabalený 
produkt.
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SYSTÉMY

Pěnové systémy Pregis IntelliPack jsou 
určené pro větší komfort obsluhy. K 
dispozici je několik možností, které 
vyhovují potřebám malých, středních 
a velkých aplikací. Požaduje-li zákazník 
ochranné vyplnění dutiny, plnění krabic 
a rozpírání nebo polštářování, může se 
spolehnout, že bude zabalený produkt 
optimálně chráněný během celého 
procesu přepravy a manipulace.

Pěnové výplňové systémy s vysokým IQ

APLIKACE Pěnový sáček Pěnová výplň Pěnová výplň Předběžné tvarování

VELIKOST
(rozměry stroje)

Výška: 1,7 m + zdvih
Šířka: 1,1 m
Hloubka: 1,1 m

Výška závěsu hadice: 2,5 m 
až 3,5 m

Výška konzoly: 1,5 m
Jmenovitá závisí na instalaci

Vyhřívané hadice: 6 m

Přívodní hadice: 4 m

Rozměry stojanu: 0,6 m (š) 
x 1,1 m (h) x 0,6 m (d)

Standardní velikost sáčku: 
0,45 m (š) x 0,6 m (d)

* Další velikosti sáčků k 
dispozici na vyžádání.

Pregis vytváří a konstruuje 
formy na míru pro 
produkty a aplikace 
vyžadující přesné a 
konzistentní velikosti 
polštářů.

POŽADAVKY NA 
NAPÁJENÍ
• Elektrická energie
• Typ zásuvky

208 nebo 230 V stř.

30 A, samostatný okruh

50/60 Hz

Konfi gurace zástrčky = 
L6-30

208 nebo 230 V stř.

30 A, samostatný okruh

50/60 Hz

Konfi gurace zástrčky = 
L6-30

208 nebo 230 V stř.

30 A, samostatný okruh

50/60 Hz

Konfi gurace zástrčky = 
L6-30

208 nebo 230 V stř.

30 A, samostatný okruh

50/60 Hz

Konfi gurace zástrčky = 
L6-30

SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE

SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE



Vlastnosti a výhody

• Ergonomické provedení
- bezpečnější, komfortnější provoz.

• Sklápěcí dvířka nabízejí snadné navlečení fólie s 
rychlým přístupem ke kladkám, těsnicím drátům a trnu
- intuitivní, vylepšená efektivita.

•  90stupňové vřeteno zaručuje správné naložení fólie 

•  Snadná výměna těsnicích drátů a trnu
-  jednoduchý a rychlý přístup; zástrčné provedení umožňuje instalaci 

během pouhých 5 sekund. 

•  Schopnost systému řídit a monitorovat teplo,
tlak a další základní proměnné
-  zaručuje ochranu produktů se správným množstvím pěny a fólie,

vždy a všude,
- vytvoření optimálně působící pěny konzistentně od začátku do konce.

• Trvanlivý směšovací modul, výměna bez nástrojů
- maximální výkon (na motoru) pro vysunutí tyče ze směšovací komory; 

minimalizuje prostoje způsobené slepením tyče a směšovací komory,
- nulové náklady na údržbu, součásti jsou bez dalších příplatků zahrnuté 

v nájmu vybavení,
- rychlé a snadné čištění a výměna,
- minimální prostoje při výměně součástí.

• Snadno obsluhovatelný, intuitivní ovládací panel
- jednoduchá, instinktivní navigace,
- nastavitelná výška stroje a úhly obrazovky,
- přehledné rozhraní otočené dopředu,
- velká, snadno použitelná tlačítka,
- možnost programování.

• Telemetrie: automatické monitorování výkonu systému, 
sledování využití spotřebních materiálů a automatické 
objednávání dodávek
- maximální spolehlivost,
- již žádné nákladné neočekávané prostoje.

• Čárové kódy
-  umožňují provoz s různými produktovými řadami a zaručují 

konzistentní balicí ochranu,
- automatické,
- zaručují ochranu produktů se správným množstvím

pěny a fólie, vždy a všude.

SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE

1,13m

1,17m
+ STROKE

0,67m

0,83m

HOSE
CONNECTIONS

1,66m
+ STROKE



SYSTÉMY pokračování

SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE

Vlastnosti a výhody

• Kuželový dávkovač
- lepší přístup a přesnější dávkování.

•  Vyhřívaný dávkovač minimalizuje vstřiky za studena
- vytvoření optimálního prostředí pro konzistentní působení pěny. 

• Trvanlivý směšovací modul s výměnou bez nástrojů
- maximální výkon (na motoru) pro vysunutí tyče ze

směšovací komory; minimalizuje prostoje způsobené
slepením tyče a směšovací komory,

- nulové náklady na údržbu, součásti jsou bez dalších
příplatků zahrnuté v nájmu vybavení,

- rychlé a snadné čištění a výměna,
- minimální prostoje při výměně součástí.

• Izolovaná rukojeť zůstává chladná
- maximální komfort a bezpečnost pro uživatele.

• Telemetrie: automatické monitorování výkonu 
systému, sledování využití spotřebních
materiálů a automatické objednávání dodávek
- maximální spolehlivost,
- již žádné nákladné neočekávané prostoje.

• Čárové kódy
-  umožňují provoz s různými produktovými řadami

a zaručují konzistentní balicí ochranu,
- automatické,
- zaručují ochranu produktů se správným množstvím pěny a fólie, 

vždy a všude.

• Speciální montážní deska
- fl exibilní možnosti montáže.

CABLE LENGTH

6m HEATED HOSES6m HEATED HOSES6m HEA

4m HEATED HOSES4m HEATED HOSES4m HEA

CEILILNG HEIGHT
VARIESVARIESV

HOSE HANGER HEIGHT
2,5m to 3,5m

CONSOLE HEIGHT
1,5m NOMINAL

VARIES BY INSTVARIES BY INSTV ALLARIES BY INSTALLARIES BY INST



SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE

SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE

Direkteinschäum-Systeme mit hohem IQ

Vlastnosti a výhody

• Ruční sáčkovací stroj – vše v jednom! Malé rozměry, cenově 
dostupný sáčkovací stroj pro uživatele s nízkým objemem výroby
- dostupný doplněk, stejné výhody ochrany produktů jako u pěnových výplní.

• Balení široké řady výrobků s jediným zařízením 
- menší kapitálová investice.

• Telemetrie: automatické monitorování výkonu systému, sledování 
využití spotřebních materiálů a automatické objednávání dodávek
- maximální spolehlivost,
- již žádné nákladné neočekávané prostoje.

• Čárové kódy
- umožňují provoz s různými produktovými řadami a zaručují konzistentní balicí 

ochranu,
- automatické,
- zaručují ochranu produktů se správným množstvím pěny a fólie, vždy a všude.

Vlastnosti a výhody

• Zákaznické formy, prefabrikované na konkrétní rozměry
- konzistentní polštářování a plnění dutin na místech, která to nejvíce potřebují,
- omezení obalového odpadu,
- plnění dutin na obtížně dostupných místech,
- zákaznické formy vytvářejí polštáře pro křehké, nešikovně tvarované součásti.



TELEMETRIE
Telemetrie je jednou z „inteligentních“ funkcí
dostupných v pěnových balicích systémech IntelliPack. 
Jejím úkolem je pomáhat zákazníkům:

• zvýšení produktivity,

• optimalizace výkonu zařízení a

•  udržování náskoku před neočekávanými problémy
nebo nákladnými prostoji.

Jinými slovy, je to stejné jako mít nepřetržitě na 
pracovišti specializovaného servisního technika.

Telemetrie IntelliPack během celého provozu zařízení 
automaticky shromažďuje, monitoruje a měří kritické 
informace, např. využití tekuté pěny a fólie, teplotu, tlak 
a další systémové parametry. S telemetrií IntelliPack 
provádí systém denní diagnostické testování, aby bylo 
zaručeno, že stroj zůstane v pořádku a funkční.

Váš servisní technik IntelliPack upraví kontrolní limity 
pro pěnový výplňový systém na základě frekvence a 
„profi lu“ používání zařízení. Je-li detekován potenciální 
problém, pěnový systém automaticky kontaktuje 
servisního technika IntelliPack.

Chcete-li si prohlédnout zprávy o spotřebě materiálů 
a další statistiky proměnných spojených se zařízením 
IntelliPack, stačí se přihlásit k internetovému účtu 
chráněnému heslem. Denní a měsíční zprávy o 
diagnostice systému využití pěny a fólie jsou zde k 
dispozici stisknutím tlačítka.

ČÁROVÉ KÓDY
Druhou „inteligentní“ 
funkcí IntelliPack je 
čárové kódování, 
technologie 
umožňující 
provoz s různými 
produktovými 
řadami při zajištění 
konzistentní balicí 
ochrany.

Je to snadné jako 1-2-3-4! Proces je jednoduchý, 
automatický a zaručuje, aby vaše výrobky byly neustále 
chráněny správným množstvím tekuté pěny a fólie:

Prodejní a servisní tým IntelliPack s vámi bude 
spolupracovat na vývoji optimálního obalu každého z 
různých produktů, které potřebujete chránit, a přidělí 
mu individuální čárový kód.

Pěnový systém pak bude naprogramován s čárovými 
kódy a přiřazenými požadavky na balení pro všechny 
vaše výrobky. (Tyto informace sdělují systému přesné 
množství tekuté pěny a fólie potřebné pro správné 
zabalení každého konkrétního produktu.)

Během balicího procesu obsluha jednoduše snímá 
štítek s čárovým kódem (pro konkrétní výrobek) s 
použitím ruční čtečky.

Systém IntelliPack automaticky dávkuje přesné 
množství potřebné tekuté pěny a fólie.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
Pěnové výplňové systémy Pregis IntelliPack zvyšují laťku v oblasti „inteligence balení“. TELEMETRIE A ČÁROVÉ 
KÓDOVÁNÍ IntelliPack zahrnuté bez příplatků v každém stroji defi nují technologii příští generace a pomáhají podnikům 
provádět lépe a inteligentněji jejich balicí funkce. Tuto možnost nabízejí pouze značkové pěnové systémy IntelliPack.

Vlastnosti Výhody
Preventivní údržba Pěnový výplňový systém automaticky kontaktuje 

servisního technika IntelliPack, je-li zapotřebí údržba 
nebo odstranění závady.

Automatické 
objednávání

Telemetrie IntelliPack automaticky objednává chemikálie 
nebo fólii, když zjistí nízkou úroveň spotřebních
materiálů, čímž pomáhá minimalizovat nákladné 
neočekávané prostoje.

Jednoduché 
propojení

Jediné, co potřebujete, je nainstalovaná analogová 
telefonní linka (např. faxová); pak můžete začít používat 
telemetrii IntelliPack. O instalaci a propojení se postará 
servisní technik IntelliPack. S použitím jedné telefonní 
linky je možné vzájemně propojit několik systémů.

Větší efektivita Ušetřete náklady na suroviny! Systém IntelliPack 
každý den sleduje množství spotřebních materiálů 
spotřebovaných vaším strojem. Historická funkce 
umožňuje sledovat přehled provozních parametrů a 
zjistit, zda nepoužíváte více chemikálií nebo fólie,
než je nutné.

Vlastnosti Výhody
Höhere Produktivität Po načtení čárového kódu systém IntelliPack

automaticky plní sáčky se specifi kovanými param-
etry, takže se linka neustále pohybuje. Již žádné 
prodlevy. Již žádné úzké profi ly.

Besserer Schutz Funkce čárového kódu IntelliPack eliminuje z
výroby ochranných obalů odhadování, takže každá 
krabice dorazí na své místo v ideálním stavu.

Weniger Abfall Obsluha balicího stroje jednoduše načte štítek 
s čárovým kódem, aby bylo zaručeno dávkování 
správného množství tekuté pěny a fólie.

Již žádná přebytečná pěna. Již žádný odpad.

1
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2
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SPOTŘEBNÍ 
MATERIÁLY 
Systémy IntelliPack jsou speciálně zkonstruované tak, 

aby pracovaly s našimi řadami spotřebních materiálů, 

SmartFOAM™, SmartLUBE™ a SmartFILM™. 

Společně pak tvoří kompletní řešení balicího systému, 

který poskytuje zákazníkům vynikající ochranu výrobků.

IntelliPack SmartFOAM™, tekutá pěna A/B
1050litrové 
přepravky

210litrové sudy
* k dispozici jsou také 60litrové sudy

Tekutá pěna A 1 134 kg 227 kg

Tekutá pěna B 1 043 kg 204 kg

VLASTNOSTI • Průhledný vnější kontejner umožňuje uživateli vizuálně kontrolovat spotřebu pěny.
• K dispozici jsou doplňková čerpadla s moderními bezkomutátorovými motory a ovladači pro delší životnost. 

Nejsou zapotřebí žádné přídavné komponenty.

Tekutý pěnový systém IntelliPack
*Speciální pěnové systémy mohou být připraveny na vyžádání.

Aplikace

SLD Pěna s obzvláště nízkou hustotou (super low-density; SLD) zajišťuje průměrné polštářování a ochranu materiálu.
SLD je vysoce kvalitní náhrada za volné výplně, balicí papír, vzduchové sáčky, celulózové vycpávky nebo noviny.

HE Vysoce efektivní (high-effi ciency – HE) pěna zajišťuje dobré počáteční polštářování a výbornou ochranu po několika
pádech pro střední až těžké výrobky (10–30 kg). HE je preferovanou alternativou pro všechny pružné ochranné obaly.

MLD Tvarovatelná pěna (MLD) zajišťuje pružné polštářování a vynikající ochranu pro křehké a těžké výrobky (20–55 kg) po několika pádech. 
Pěna MLD je výbornou náhradou za všechny pružné ochranné obaly. Vycpávky se mohou používat opakovaně.

HD Poskytuje vynikající ochranu pro střední až těžké (25–70 kg) výrobky, a to i po několika pádech. Vynikající náhrada za
všechny pružné ochranné obaly. Vycpávky se mohou používat opakovaně.

FLX Pružná pěna (FLX) poskytuje vynikající ochranu pro střední až těžké výrobky (25–70 kg), a to i po několika pádech.
Pěna FLX je výbornou náhradou za všechny pružné ochranné obaly. Vycpávky se mohou používat opakovaně.

IntelliPack SmartFILM™ IntelliPack SmartLUBE™

Specifi kace •  SmartBAGGER: k dodání v 48cm rozložitelných rolích.
• SmartSHOT: k dodání v 91cm, 121cm rozložitelném a 

121cm plochém provedení.
• SmartSHOT Hybrid: k dodání v následujících rozměrech:
              – malé: 35 x 46 cm,
              – střední: 46 x 61 cm,
              – velké: 61 x 81 cm.
• Možnost zákaznického potisku.

• Čisticí roztok používaný pro údržbu a čištění 
součástí stroje.

SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE

SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE

SmartSHOT®

SmartMOLD®

SmartSHOT™ 

Hybrid  

SmartFILM

SmartFOAM
SmartLUBE

SmartFILM™ IntelliPack SmartLUBE™

•  SmartBAGGER: k dodání v 48cm rozložitelných rolích.
• SmartSHOT: k dodání v 91cm, 121cm rozložitelném a 

• SmartSHOT Hybrid: k dodání v následujících rozměrech:

• Čisticí roztok používaný pro údržbu a čištění 
součástí stroje.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY

K dispozici je řada příslušenství a doplňků IntelliPack, které vám dále pomohou dosáhnout cílů v oblasti balení.

Tyto prvky můžete zkombinovat a sladit tak, abyste vytvořili dokonalé řešení balicího systému pro potřeby vašeho podniku.



IntelliPack SmartCHAMBER™

Obsluha může naprogramovat sáčkovací stroj tak,

aby vyráběl souvislé pěnové komory. Tyto komory,

rychle vyrobené a spolehlivé, mají ideální využití

jako spodní polštář pro těžké předměty.

Mohou se používat také jako víka, ochrana rohů,

k plnění nešikovných dutin nebo obalování výrobků.   

Systém IntelliPack SmartCUSHION™

Rychlá výroba rozmanitých polštářů!

Systém SmartCushion je automatický a nevyžaduje

žádnou obsluhu. Vestavěný senzor zastavuje zařízení

v případě zaseknutí. Polštáře se příhodně používají

ve spojení se zvlněnými přepravními kontejnery jako 

spodní, boční nebo horní vrstva při plnění dutin, 

polštářování a prokládání. Ideální pro středně až 

vysokoobjemové použití, rozsah tloušťky polštářů od

13 do 76 mm a výroba rychlostí až 20 ks za minutu.



ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKY
 
Ve společnosti Pregis jsou zákazníci naší nejvyšší prioritou. Pilně usilujeme o to, 

abychom neustále dodávali flexibilní a vhodné výrobky, vynikající služby a odbornou 

podporu, jež si naši zákazníci zaslouží.

V první řadě provádíme přímo na pracovišti hodnocení vašeho balicího a dopravního 

provozu a identifikujeme náklady a nedostatky, které trápí váš vysokoobjemový provoz. 

Specialisté společnosti Pregis vyhodnocují zjištěné poznatky a specifikují správný 

systém IntelliPack pro vaše výrobky.

Poté náš školicí tým pracuje s vaším obslužným personálem a snaží se o to, 

aby vaše balicí operace probíhaly rychleji a produktivněji než předtím.

Nakonec poskytujeme průběžné servisní služby, podporu a technickou asistenci 

špičkové kvality, abychom vaše balicí linky udrželi v chodu.

VAŠE ZPRACOVÁNÍ OCHRANNÝCH OBALŮ

Pregis nabízí celou řadu řešení ochranných obalů. Díky naší hodnotově zaměřené 

distribuční síti můžeme směle zásobovat špičkové světové výrobní a plnicí provozy 

našimi efektivními, všestrannými a individuálně přizpůsobitelnými výrobky. 

Se značkou Pregis se můžete spolehnout, že získáte správný materiál a vybavení 

pro růst svého podniku a zvyšování ziskovosti.



DALŠÍ JEDINEČNÉ NABÍDKY 
OD SPOLEČNOSTI PREGIS
Pregis nabízí široký výběr řešení vhodných pro splnění potřeb 
nejrůznějších balicích aplikací. Zákazníci mají prospěch z našich 
zkušeností a neustálých inovací. Naše výrobky, specializované 
servisní týmy a podpora prodeje jsou zárukou našeho přístupu 
zaměřeného na zákazníky.

ŠIROKÁ ŘADA VÝROBKŮ PRO 
VAŠE OCHRANNÉ OBALY

Protective Packaging Solutions

SYSTÉMY
Nabídka systémů Pregis zahrnuje vzduchové polštáře,
mačkaný papír, hybridní polštářování a dutinkové polštářování 
určené k uspokojení různých potřeb plnění dutin,
plnění a rozpínání krabic a polštářování.

PĚNOVÁ FÓLIE
Pregis je největším výrobcem pěnových fólií v Evropě
a jediným, který může nabídnout polypropylenovou
pěnovou fólii Microfoam®. Nabízíme také různé funkce 
laminování pro vytvoření zákaznických řešení, co nejlépe 
vyhovujících požadavkům.

VZDUCHOVÉ POLŠTÁŘOVÁNÍ
Pregis vyrábí bublinkové výplně s vynikajícími výkonovými 
vlastnostmi. Pregis rovněž nabízí jedinečná řešení jako 
individualizované šířky rolí až do 2,4 m a sáčky na roli EZ™ 
Bubble-Out™.

POŠTOVNÍ OBÁLKY
Pregis nabízí celou řadu poštovních obálek poskytujících vhodné 
řešení prakticky pro každé použití. K dispozici jsou polštářované 
nebo nepolštářované a papírové nebo plastové materiály.
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Kontakty na řešení ochranných obalů Pregis:

Protective Packaging Europe/Pregis N.V.
Bodemstraat 11, 3830 Wellen, Belgium
Tel.: +32 11370111
www.pregis.com
ppemarketing@pregis.com

•  Pregis S.A.
31430 Aoiz Navarra, Španělsko
Tel: +34 948336632

•  Jiffy Packaging Co Ltd - Pregis UK
Winsford, Cheshire CW73QR, Spojené 
království
Tel: +44 1606 867 200

•  Pregis SAS
42220 Bourg-Argental, Francie
Tel: +33 477391862

•  Pregis S.P.A.
26816 Ossago Lodi, Itálie
Tel: +39 (0)3712860241

•  Pregis Gmbh
73441 Bopfi ngen, Německo
Tel: +49 73628060

•   První obalová spol. s r.o. - Pregis
108 00 Praha 10, Česká republika.
Tel: +420 272705233

•  Pregis Kft.
1239 Budapešť, Maďarsko
Tel: +36 12873287

•  Pregis Sp. z o.o.
44-102 Gliwice, Polsko
Tel: +48 323300300

•  Pregis Company SA
610202 Piatra Neamt, Rumunsko
Tel: +40 233227030

O SPOLEČNOSTI PREGIS:
WNaším cílem ve společnosti Pregis je poskytovat 

zákazníkům široký sortiment vysoce kvalitních 

řešení ochranného balení a zůstat přitom na špičce 

výzkumu, vývoje a technologií, které neustále přinášejí 

na trh nabídky inovačních ochranných obalů. Naším 

závazkem je využívat a prosazovat pracovní metody, 

které respektují a chrání životní prostředí. Pregis 

Corporation je předním globálním dodavatelem 

inovačních ochranných, pružných a potravinářských 

obalů a nemocničních spotřebních materiálů. 

 

Specializovaný obalový podnik v současné době 

provozuje 47 závodů v 18 zemích po celém světě. 

Nabídka společnosti Pregis Corporation

zákazníkům zahrnuje široký sortiment balicích 

produktů a zákaznických služeb světové třídy.

Náš poradenský prodejní tým je připraven tak,

aby mohl doporučit správné řešení balicího

systému pro každou vaši aplikaci.

Direkteinschäum-Systeme mit hohem IQ

www.intellipack.com

®


