obaly pro budoucnost

Servisbal Obaly

je prosperující českou rodinnou firmou zabývající se výrobou a obchodem s obaly
převážně z vlnité lepenky. Na
trhu působí již 23 let. Nabízí
komplexní obalová řešení,
od návrhu, přes odzkoušení, realizaci až po skladování a dopravu. Zároveň
provozuje
e-shop
eOBALY.cz,
na
kterém nabízí

standardní obaly a obalové
materiály v režimu dodání do
24 hodin. Majitelem a výkonným ředitelem společnosti je
pan Ing. Ladislav Horčička.
Společnost sídlí v Dobrušce,
v malebném kraji pod Orlickými horami. Servisbal si váží společenských, kulturních a přírodních hodnot regionu a není
mu lhostejné, v jakém prostředí společně žijeme. Proto na
trh dodává obalové systémy,
které jsou šetrné životnímu
prostředí a snadno se
recyklují.

Veškeré procesy ve firmě se
řídí standardy ISO 9001
a 14001.
V současné době zaměstnává
okolo 90 zaměstnanců ve
výrobě, obchodu i administrativě.
Očekávané tržby se blíží hodnotě 300 mil Kč. Servisbal
se řídí propracovanou strategií, jejímž vyjádřením se stala
vize „tvoříme obaly pro
budoucnost“.
Společnost jejím prostřednictvím vyjadřuje odhodlání být
na špici ve vývoji obalu a spolu
vytvářet obalové trendy.

Náchod

Dobruška

Hradec Králové

inovace
nás pohání kupředu
Za úspěšný rozvoj vděčíme z velké
části svým nápadům a novým
obchodním modelům. Daří se nám
pravidelně
nacházet
inovativní
řešení, díky kterým získáváme mezinárodní ocenění. Sledujeme trendy,
které hýbou obalovým světem a
snažíme se je aplikovat přímo do
naší práce a do našich obalů.

V současné době pravděpodobně
všichni stojíme na prahu další
průmyslové revoluce spočívající ve
využívání „inteligentních“ strojů
a pokračující automatizaci výroby.
Proto i my zavádíme do výroby
robotická zařízení, která se vyznačují vysokou precizností a kvalitou
práce.

máme

velké cíle

...naše úspěšné inovace
rotobal.cz
Výkup a prodej použitých krabic

kartofix

„druhý život krabice“

Fixace z použitého kartonu

„ze staré krabice
nová fixace“

Ad-Pad®
B

2

US 8 , 4 6 5 , 82 6
Vylepšení stroje
na výrobu fixace.
Prodej licence patentu do USA.

1

CZ 302 61

„vývoj stroje
pro výrobu cívek“

„robotické
skládání mřížek“

robotizace
inovativní firma | servisbal®cz

očekávejte vždy jen

excelentní

servis
Jeden obal
slouží pro
několik výrobků
Nabízíme Vám spolehlivé a ekonomicky efektivní řešení, za kterým stojí profesionálové. Díky
dlouholeté praxi známe potřeby
našich zákazníků a umíme nabídnout nejvýhodnější řešení.
Žádná rutina, žádný univerzální
přístup. Očekávejte komplexní řešení, individuální péči a vždy něco
navíc.
Obal nevnímáme pouze jako
ochranu produktu během přepravy. Jde o celkovou optimalizaci
balicího procesu, na jehož konci
je výrazná úspora vynaložených
nákladů. Pokud se s námi rozhodnete spolupracovat, můžete se
spolehnout na vysokou profesionalitu všech zakázek bez ohledu
na jejich velikost.

Původní
řešení

dlouhodobé

partnerství
Meopta – optika s.r.o.

Meopta nás oslovila
již v roce 2009, s návrhem
na obal pro jeden ze svých hlavních produktů - vojenského puškohledu. Vytvořeno bylo řešení
s fixací z vlnité lepenky, které nahradilo původní nevyhovující obal.
Zadavatel byl s naším návrhem natolik spokojen, že si objednal oba-

ly pro celou produktovou řadu
sportovní optiky. Problém spočíval
hlavně v nutnosti držet skladem
velké množství rozličných obalů
pro více druhů optiky, při zachování 100% recyklovatelnosti balení.
Dali jsme hlavy dohromady a vytvořili řešení, kdy lze do jednoho
obalu balit více puškohledů a dalších produktů. S tím jak se spolupráce rozvíjela, pochopitelně
rostla i potřeba dalších obalových
řešení. Z poměrně jednoduchého

úkolu vytvořit obal na jeden výrobek se naše spolupráce rozrostla
na několik produktových řad. Vše
díky skvělému nápadu úpravy obalu pomocí vyměnitelných fixačních
vložek, takže nyní vystačí několik
obalů pro desítky výrobků. Tento
obalový systém s optikou je exportován do celého světa.

„Osobní přístup
a konzultace
jsou samozřejmostí.“
dlouhodobý servis | servisbal®cz

nové technologie

a robotizace

Nechceme být
největší, ale nejlepší.

CZ 3 0 2 6 1

1

A proto
disponujeme
především
takovými výrobními
technologiemi,
které umí něco navíc.

vyrábíme rychleji a lépe
Stagnovat nechceme. Proto vyví- Ne všechny mřížky se dají komplejíme pro specifické produkty jed- tovat na velkých vysokoprodukčnoúčelová výrobní zařízení.
ních strojích. Často je potřeba
jemná ruční práce. Tu od minuléJiž delší čas vyrábíme v Servisbalu ho roku zastane v Servisbalu robot,
papírové cívky, které jsou levněj- který umí skládat i tvarově kompliší než dříve používané plastové a kované nebo velmi drobné mřížky.
snadno se recyklují. Pro jejich výrobu jsme vyvinuli speciální stroj, Díky našim zkušenostem s intekterý spojuje dutinku k čelům cí- grací balicích strojů do výroby
vek v konstantní kvalitě.
nabízíme návrhy komplexních ba-

licích pracovišť a linek. Obrovskou
výhodou je zde synergický efekt,
kdy je obal již navrhován tak, aby
manipulace s ním i s balenými výrobky byla co nejefektivnější. Tuto
službu nabízíme ve spolupráci s
renomovanou strojírenskou a inženýringovou společností, která
zajišťuje technologickou stránku
výroby obalového stroje.

vyvineme
obalový
stroj
i pro Vás
nové horizonty | servisbal®cz

smělý
koncept se stal r
Zelený čtverec jako symbol naší firmy se promítl
do designu nové budovy a jejich jednotlivých částí.
Důležitou roli hrál při návrhu a rozmístění kancelářských prostor a klidových zón, vytvoření bezpečné
zóny před budovou a návrhu recepce.
Tento symbol neodráží jen zjednodušený tvar krabice, ale přeneseně i chytrá obalová řešení a pozitivní
vztah k přírodě i prostředí okolo nás.
V nové budově se tak odráží respekt k lidem a vize
majitelů o podnikání, které musí mít myšlenku a hlubší
smysl.

Nová budova Servisbalu
technologické, vývojové
a administrativní centrum
• dvoupatrová budova o půdorysu
30x30 m
• 9 zasedacích místností pro 2 - 16 osob
• showroom pro 100 osob
• náměstíčko pro setkávání s „kavárnou“
• ostrov se zelení 16 m2
• koncept bezpapírové kanceláře

realitou

nová budova | servisbal®cz

zastavte se

na kávu

Naše nové prostory přímo vybízí
k setkávání. A to především s Vámi,
milí zákazníci.
Můžete s námi posedět na „náměstíčku“ uprostřed budovy pod
stromem, kam příjemně svítí slunce, nebo si odskočit vedle do nové
kavárny.
A pokud bude potřeba probrat
něco důležitého, je nám k dispozici devět zasedacích místností, kde
každý najde opravdové soukromí.

A v tom tkví asi největší přednost
našich prostor.
Ač zde nemáme klasické
kanceláře, každý zde
objeví místo, které
mu vyhovuje, a které
se nejlépe hodí právě
pro jeho práci.

stavte se
kdykoliv

Skvělí zaměstnanci si zaslouží
skvělé pracovní prostředí a takové
jsme se jim rozhodli poskytnout.
Na ploše 250 m2 vzniknul členitý
prostor, kde si každý zaměstnanec
najde to svoje.
Devět zasedaček s nejmodernějšími
multimédii, kavárna, odpočinková
zóna, to je jenom výběr z „vychytávek“ našich kanceláří budoucnosti.
Cílem je vytvořit takové prostředí,
aby se naši zaměstnanci cítili v práci
jako doma a kde má člověk to největší pohodlí pro práci i odpočinek.

kanceláře
budoucnosti

příjemné prostředí | servisbal®cz

tvoříme obaly pro

budoucnost
Jsme inovativní
Obalový trh se neustále mění. Vždyť kdo ještě před 25
lety tušil, že bude využíváno tolik kartonáže pro rozesílku z e-ehopů. Jsme odhodláni být jedněmi z těch,
kdo podobu obalů určují. Budoucnost to jsou pro nás
komplexní obalová řešení, která dokonale plní veškeré
potřeby svých zákazníků. Samotné obaly budoucnosti
se pak poznají podle toho, že jejich používání je snadné, rychlé a efektivní.

Jsme tradiční
Některé hodnoty se ale nemění ani za desítky let.
Poctivá firma se pozná vždy podle spolehlivosti, zodpovědnosti a především poctivé práce. V tomto ohledu
se měnit nechceme. Proto jsou naše základní hodnoty
spíše tradiční.

Aneta Kubcová
specialistka vývojového
oddělení

Většina inovací
vznikne díky
naslouchání
našim
zákazníkům

Naše
Spolehlivost – plníme, co jsme slíbili,
v termínu, který jsme potvrdili. Dodáváme vždy v prvotřídní kvalitě.
Inovace – držíme krok s nejmodernějšími obalovými trendy a pomáháme je vytvářet.
Partnerství se zákazníky – budujeme dlouhodobá partnerství se zákazníky založená na vzájemné důvěře
a pochopení potřeb.

Jana Michlová
přední operátorka
výroby

Spolehlivost
pro nás znamená
dodávat včas
a v požadované
kvalitě.

hodnoty
Zodpovědnost – za svoji práci, svůj
tým, svůj region a jeho životní prostředí. Chováme se zodpovědně ke
svému okolí.
Odvaha – v tom, co děláme, chceme
být nejlepší. Zavádíme na trh nová
inovativní řešení a obchodní modely.

lidé

jsou naše
největší
bohatství
naše hodnoty | servisbal®cz

nejsme

lhostejní
Rotobal
druhý život krabice

nová

použitá

Od roku 2008 provozujeme e-shop rotobal.cz,
který se zabývá výkupem a prodejem
použitých krabic. Vždyť opakované použití
funkčně zachovalé použité krabice je tou
nejefektivnější recyklací.

poslouží stejně

Výroba z vlnitých
lepenek
Zaměřujeme se především na výrobu kartonáže z vlnitých lepenek. Obal i fixace, která stabilizuje a chrání zboží uvnitř, jsou tak vyrobeny z jednoho materiálu,
který se snadno recykluje. Samotná vlnitá lepenka se
dá po recyklaci opětovně použít až 9krát.

Jednodruhové
obaly pro

snadnou
recyklaci

ISO 14001
všechny procesy
pod kontrolou
Veškeré naše chování, které by mohlo ovlivňovat životní
prostředí, se řídí certfikovanými standardy.

ekologie | servisbal®cz

balení
světlometů
PORSCHE

největším oceněním
je spokojený zákazník
Spokojenost 6000 zákazníků, které
průměrně obsloužíme za rok, je pro
nás tím nejdůležitějším oceněním.
Přesto jsme hrdi i na naše profesní
ocenění.

Nejvíce si ceníme vítězství v prestižní
soutěži Vodafone Firma roku 2008,
a dále několikanásobného ocenění
v uznávané celosvětové soutěži
Worldstar for Packaging. V tomto

obalovém klání jsou oceňovány
především obaly, které do oboru
přináší něco nového a inovativního.
Úspěch je pro nás potvrzením, že
jsme ve vývoji obalů neustále na špici.

7x Worldstar for Packaging
2002 – 2014
Vodafone Firma roku 2008
15x Obal roku ČR, naposledy 2016
Subdodavatel roku 2. místo 2004
Log-In logistické inovace za 2006
Investors in People, certifikace
2005 – 2017
Podnikáme odpovědně 2. místo 2015

ocenění | servisbal®cz

dodávky zkompletovaných boxů pro automotive

v režimu just in time
Balení větších produktů pro automotive do paletového boxu vyžaduje poměrně náročnou manipulaci.
Proto je nutné maximálně zjednodušit všechny „nadbytečné“ úkony
a manipulaci s obalem.
Z toho důvodu bylo navrženo
řešení, které klade maximální důraz
na zjednodušení balicího procesu a
skladování. Výsledný obalový komplet se skládá z paletového skládacího boxu, fixace, prokladu a antikorozního pytle. Kartonový box
z vlnité lepenky je dále opatřen

vložkou, která celý obal zpevňuje.
Rily na stěnách boxu umožnují jeho
složení do téměř plochého stavu na
paletě. Všechny další komponenty
obalu (mřížky, pytel, proložky) jsou
dopravovány k zákazníkovi přímo
ve složeném
boxu.

90%

úspora
prostoru (500 m2)

4

úspora
pracovních míst

úspora
času
při balení
a manipulaci

Přínos pro zákazníka
Žádné skladovací prostory
na straně zákazníka
 Dodávky plně dle potřeby
i několikrát denně
 Optimalizace obrátky všech
komponent obalů
 Kompletace probíhá v externím
skladu v blízkosti zákazníka
 Zjednodušení balení i manipulace
 Odbourání prostojů vinou špatného
plánování nebo chybou dodavatelů


případové

dodávky všeho potřebného pro balení skla

na jedné paletě
Známý český výrobce skla od nás
odebírá více druhů obalů. Inovativní
přístup spočívá v tomto případě ve
způsobu dodání.

proložka, mřížka) jsou baleny na
jednu paletu dohromady.
To má velký benefit pro zákazníka,
kterému postačí na své pracoviště
doplňovat vždy jen jednu paletu.
Operátor tak nemusí přecházet mezi
několika místy, pohodlně si odebere
veškeré potřebné obaly z jedné
palety, což ušetří spoustu práce
a zbytečné manipulace.

Obaly nejsou dodávány „klasicky“
podle druhu na několika paletách,
ale naopak více typů obalů (krabice,

pružné
plánování
výroby
dříve

nyní

palety

paleta

3=1

Přínos pro zákazníka

1
studie

úspora
pracovního
místa

Kompletní balení krabic, mřížek,
prokladů od jednoho dodavatele
 Logistika – objednávání a sledování
jedné skladové položky
 Dokonalé využití paletových míst
ve skladu
 Pružné plánování výroby
 Plynulý proces balení díky přesnému
počtu obalového materiálu


celkové

náklady

na balení

cena
obalu

20 %

80 %
skryté procesní náklady
odhalíme úspory
KOMPLETACE
OBALU

výrobní procesy | servisbal®cz

PERSONÁLNÍ
NÁKLADY

SKLADOVÁNÍ

LOGISTIKA

servisbal cz
®

www.

09/2016_servisbal®

