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Díky našemu přístupu 3e přinášíme 
výzvu pro balení, abychom váš  
elektronický obchod udrželi ziskovým.

Nepřestávejme  
se zlepšovat !

e-conomic  
Snižování nákladů v rámci procesů plnění

e-fficient 
Snižování nákladů na logistiku a redukce 
odpadu výrobků a materiálu

e-asy 
Maximalizace pohodlí a skvělého 
dojmu, spokojenost zákazníka

Pojďme vyvinout řešení, díky kterým bude vaše podnikání 

hospodárné (e-conomic), účinné (e-fficient) a snadné (e-asy). 

Od rychlejšího a bezpečnějšího balení a lepšího využívání 

prostoru a materiálů, až po nadšené spotřebitele. Naše řešení 

pro e-shopy slouží jako přidaná hodnota a pomáhají vám 

ušetřit na celkových nákladech. Pojďme společně

dopomoci vaší firmě k růstu!

spaceheroes!

surething!

Seeyouagain

bornready!
Rychlé balení,  
méně času.

Méně vzduchu,  
více zboží.

Lepší ochrana,  
méně odpadu.

Lepší dojem,  
nadšení zákazníci.

Obaly přizpůsobit 
podle rozvržení 
balicí stanice

Sloučit co  
nejvíce položek 
do do nejméně 

přepravních krabic

Řešení, která lze 
rychle připravit 
(sestavit, naplnit  

a uzavřít)

Jednodílné obaly

Stohovatelnost  
samostatných balení  

v přepravním prostoru

Úpravy rozměrů pro  
optimální využití palet, 
pro efektivní přepravu 
do distribučních center

Eliminace prázdných  
míst v obalech

Optimalizace rozměrů 
bez nevyužitého 
prostoru v balení. 

Optimalizace  
pevnosti krabice  

vhodnou lepenkou či 
konstrukcíkonstrukcji

Přepážky a fixační 
prvky chránící zboží 

v rámci jedné  
dodávky

Obaly odolné proti 
vlhkosti a prosá-

knutí

Optimalizace  
rozměrů – kompaktní 

balení

Natištěné či vložené  
marketingové vzkazy

Neporušený výrobek Prémiový vzhled Udržitelné obaly a  
snadná likvidace

Pojďme změnit obaly v přednost ve 
světě elektronického obchodování.
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e-conomic 
e-fficient 
e-easy 

Procesy

Životní prostředí Logistika

Spokojenost zákazníka

Ochrana

 
 

 



e-shop  
SizeMeBox

Výhody:  
rychlé zabalení, odolné proti krádežím, snadno  
uzavíratelné, snadné otevření a vrácení zboží, 
uživatelsky příjemné, dobrý dojem na zákazníka  

Vlastnosti:   
ploché dno, předlepená konstrukce, možnost 
opětovného uzavření v případě zpětného zasílání - 
dva nánosy hotmelt lepidla, otevírání trhací páskou, 
nízká hmotnost

Volitelné:    
vnější a vnitřní potisk, otevírání perforací „Zipp“

Výhody:  
snadné zavírání, interní logistické úspory,  
nákladově efektivní 

Vlastnosti:   
zesílené automatické dno, prodloužené víko, 
možnost opětovného uzavření v případě 
zpětného zasílání - dva nánosy hotmelt  
lepidla, otevírání trhací páskou 

Volitelné:    
vnější a vnitřní potisk, fixační a oddělovací 
prvky, otevírání perforací „Zipp“, nebo trhací 
páskou 

Výhody: 
rychlé balení, zvýšená ochrana baleného zboží, 
snadné zavírání, snadné otevírání a vrácení zboží  

Vlastnosti:   
ploché dno, zesílené boky, možnost opětovného 
uzavření v případě zpětného zasílání - dva nánosy 
hotmelt lepidla 

Volitelné:    
vnější a vnitřní potisk, otevírání perforací „Zipp“

Výhody:  
rychlé zabalení, odolné proti krádežím, snadno  
uzavíratelné, snadné otevření a vrácení zboží, 
zvýšená ochrana baleného zboží 

Vlastnosti:  
zesílené automatické dno, prodloužené víko, 
možnost opětovného uzavření v případě zpětného 
zasílání - dva nánosy hotmelt lepidla, otevírání trhací 
páskou 

Volitelné:    
vnější a vnitřní potisk, fixační a oddělovací prvky, 
otevírání perforací „Zipp“

Výhody:  
redukce přepravních nákladů - přeprava menšího 
objemu vzduchu, nákladově efektivní 

Vlastnosti:  
variabilní výška, uzavírání klopami 

Volitelné:    
možnost aplikace vyztužovací pásky, použití 
fixačních vložek, větrací otvory, odnosné otvory, 
perforace v rozích usnadňující použití variabilní výšky

Často objednávané 
 krabice.
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Výhody:  
rychlé balení, zvýšená ochrana baleného zboží  

Vlastnosti:   
Integrovaná fixační vložka, jednodílné řešení, 
navrženo pro 6 lahví, DHL certifikát

Volitelné:    
možnost vnějšího potisku, zabalení 2,4 a 6 lahví

Obalová řešení 3e pro 
úspěšné elektronické  

obchodování!

e-shop  
SupremeBox
Typické využití: 

e-shop  
DelightBox
Typické využití: 

Typické využití:

e-shop  
TopFoldBox
Typické využití:

e-shop  
VinoSprintBox
Typické využití: 

e-shop  
CarrierBox
Typické využití: 

móda, módní doplňky

lahve s vínem

móda, univerzální

móda, obuv, módní 
doplňky, univerzální

univerzální

obuv, univerzální



e-shop  
MailerBag

e-shop  
EnvelopeMailer
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Často objednávané poštovn
í 

balíčky a obálky.

e-shop  
CoverMailer
Typické využití:  

Typické využití:  

Typické využití:  

Obalová řešení 3e pro 
úspěšné elektronické  

obchodování!

e-shop  
SizeMeMailer
Typické využití:  

e-shop  
TwistMailer
Typické využití: 

e-shop  
ClassicMailer
Typické využití: 

Výhody:  
redukce přepravních nákladů - přeprava 
menšího objemu vzduchu, interní logistické 
úspory, nákladově efektivní 

Vlastnosti:   
variabilní výška,nelepená konstrukce - ruční 
skládání, dodání v plochém stavu  

Volitelné:    
vnější potisk, otevírání perforací „Zipp“ nebo 
trhací páskou, možnost aplikace jednoho nánosu 
hotmelt lepidla pro snadnější uzavření obalu

Výhody:  
rychlé balení, redukce přepravních nákladů - 
přeprava menšího objemu vzduchu, snadné zavírání 

Vlastnosti:  
variabilní výška, snadné uzavření pomocí  
jednoho nánosu hotmelt lepidla   

Volitelné:    
otevírání perforací „Zipp“ nebo trhací páskou

Výhody:  
rychlé balení, redukce přepravních nákladů - 
přeprava menšího objemu vzduchu, snadné  
zavírání, snadné otevírání  

Vlastnosti:  
prodloužené horní víko, variabilní výška,  
snadné uzavření pomocí jednoho nánosu  
hotmelt lepidla, otevírání perforací „Zipp“ 

Volitelné:    
otevírání trhací páskou

Výhody:  
rychlé balení, zvýšená ochrana baleného zboží, 
snadné zavírání, snadné otevírání 

Vlastnosti:   
jednoduché otevření trhací páskou, snadné 
uzavření pomocí jednoho nánosu hotmelt lepidla      

Volitelné:    
vnější potisk, otevírání perforací „Zipp“  
nebo trhací páskou

Výhody: 
okamžitě připraveno k použití, redukce přepravních 
nákladů - přeprava menšího objemu vzduchu,  
snadné zavírání, snadné otevírání 

Vlastnosti:   
snadné uzavření pomocí jednoho nánosu hotmelt 
lepidla, variabilní výška, otevírání trhací páskou   

Volitelné:   
vnější potisk, otevírání perforací „Zipp“

Výhody:  
okamžitě připraveno k použití, redukce přepravních 
nákladů - přeprava menšího objemu vzduchu,  
snadné zavírání, snadné otevírání a vrácení zboží  

Vlastnosti:   
1 nebo 2 vrstvy vysoce pevného kraftového papíru, 
dvojitá lepicí páska, skládané nebo zahýbané dno 

Volitelné:    
laminovaná vnější vrstva, záložka, vnější potisk

knihy, elektronika,  
univerzální

knihy, elektronika,  
univerzální

móda, módní doplňky,  
knihy, univerzální

knihy, elektronika,  
univerzální

knihy, elektronika,  
univerzální

knihy, elektronika,  
univerzální



Společnost Mondi je na světové špičce v oblasti obalů  

a papíru, těší své zákazníky a spotřebitele inovativními  

a udržitelnými obaly a papírovými řešeními. Společnost 

Mondi je plně integrovaná napříč celým obalovým a 

papírovým hodnotovým řetězcem – od lesnictví a výroby 

dřevoviny, papíru a umělohmotných fólií, po vývoj a výrobu 

efektivních průmyslových a spotřebitelských obalových 

řešení. 
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Více než 100 výrobních závodů ve více než 30  

zemích. 16 závodů z našeho segmentu vlnité lepenky. 

Dva zpracovatelské závody papírových pytlů a sáčků 

vyrábějící poštovní obaly Mailer Bags. Stay in 
touch

Mondi Corrugated Services GmbH

Marxergasse 4A | 1030 Vienna | Austria 

T +43 1 79013 0 | F: +43 1 79013 960

M info.corrugated@mondigroup.com

mondigroup.com 

 

Find us on social media


