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Ekobal ‐ obaly, balicí technologie a balicí materiály

53

Ekobal ‐ jeden z největších českých dodavatelů obalových materiálů a výrobce balicí
techniky. Zabýváme se zejména paletizačním a skupinovým balením.

Balící stroje

Balící stroje Ekobal ‐ přední dodavatel balicích strojů

55

Balící stroje automatické a poloautomatické. Balení výrobků všech rozměrů.
Kompletní nabídka balících a ovinovacích strojů na našem webu.

138

balící, balící stroje, Ekobal, obalový
materiál, obalové materiály, dodavatel

Ovinovací stroje

Ovinovací stroje Ekobal ‐ horizontální i vertikální

52

Ovinovací stroje automatické, poloautomatické i ruční. Ekobal je zárukou kvality.
Nabízíme stroje ws, wms, Contipack a Rotaryarm.

129

ovinovací stroje, ws, wms, contipack,
rotaryarm, horizontální, vertikální

Páskovací stroje

Páskovací stroje Ekobal

23

Páskovací stroje Ekobal jsou vhodné pro všechny šířky pásek. Nabízíme automatické,
poloautomatické a ruční provedení. Využití při balení různých druhů zboží.

158

páskovací stroje, Ekobal, páskování,
automatický, poloautomatický, ruční

Zalepovací stroje

Zalepovací stroje Ekobal ‐ automatické i poloautomatické

56

Zalepovací stroje nahrazují ruční lepení krabic a kartonů. Zalepovače kartonů Ekobal ‐
zalepovací stroje, lepení krabic, zalepování
143
jednoduchá obsluha, nízká spotřeba materiálu a energií.
krabic, lepení kartonů, zalepení kartonů

Smršťovací stroje

Smršťovací stroje Ekobal EB SH

30

Stroje pro balení do teplem smrštitelné PE nebo PVC fólie dodáváme v několika
provedeních, podle rozměrů baleného zboží, automatické, poloautomatické i ruční.

158

teplem smrštitelná fólie, smršťovací stroj,
PE fólie, PVC fólie

Manipulační zařízení pro snadnou manipulaci s paletami

54

Manipulátory Ekobal jsou určeny pro jednoduchou manipulaci s paletami. Zajistěte
si vyšší výkon a celkově efektivní provoz.

123

manipulace, manipulátor, manipulační
zařízení, palety, paletizace

Obaly a obalový materiál Ekobal

31

Obalové materiály Ekobal. Jsme jedničkou na trhu, nabízíme různé druhy fólií:
Stretch, LPE, HDPE, PVC a polyolefinové fólie a papírové obaly.

141 polylefinové fólie, fólie, stretch fólie,

Stretch fólie Ekobal ‐ ruční i strojní fólie a Agrofólie

56

Stretch fólie Flexlihgt ‐ průlomová technologie v oblasti balení. Průtažné fólie pro
ochranu zboží na paletách. Dále nabízíme držáky na stretch fólii.

150

stretch, stretch fólie, agrofólie, powerflex,
flexlight, agro sítě, ruční, strojní

Fólie LDPE

LDPE fólie, pytle, tašky a sáčky Ekobal

39

LDPE fólie a materiály k obalení zboží. Nabízíme i sáčky, rychlouzavíratelné sáčky,
tašky a odpadové pytle. Všestranné využití pro výrobu i pro domácnost.

154

ldpe, fólie, sáčky, pytle, tašky, odpadové
pytle, obalení zboží, Ekobal

Fólie HDPE

HDPE fólie, tašky, pytle a potravinové sáčky od Ekobalu

55

HDPE fólie jsou vhodné pro balení všech výrobků i potravin. Ochrana proti vlhkosti a
prachu. Možnost opakovaného použití.

122 sáčky, svačinové sáčky, odpadové pytle,

Fólie PVC ‐ Ekobal

18

PVC fólie ‐ prodej a distribuce. Dokonalá fixace a ochrana zboží. Vyberte si v našem
katalogu produktů.

104

Polyolefinové fólie (PO fólie) Ekobal

37

Polyolefnové fólie jsou vhodné pro skupinové balení všech druhů výrobků: větší
produkty i potraviny. Ochrana proti poškození, vlhkosti a prachu.

144

polyolefin, PO fólie, fólie, Ekobal, ochrana
zboží, balení potravin

38

Ochranné fólie a bublinkové fólie Ekobal. Spolehlivě ochrání Vaše zboží proti
poškození. Doručte veškeré produkty v pořádku.

124

ochrana zboží, ochranné fólie, výplně,
obálky, bublinkové fólie

Vázací pásky a vázací spony Ekobal

34

Vázací pásky a spony slouží k zabezpečení zboží. Vhodné pro jakýkoliv druh zboží.
Nabízíme vázací pásky a spony pro PET, PP a PES a ocelové vázací pásky.

154

vázací pásky, vázací spony, zabezpečení
zboží, pásky spony, PP, PES, PET, ocelové

Lepící pásky Ekobal

20

Ekobal nabízí široký sortiment lepících pásek: Polypropylenové, krepové,
oboustranné lepicí pásky a lepící pásky s potiskem. Dále i zavírače kartonů a krabic.

158 polypropylenové, potištěné, zavírač

Papírové obaly

Papírové obaly a papírové krabice od Ekobalu

44

Papírové krabice, kartony a další papírové obaly.

50

Hydraulické lisy

Hydraulické lisy Ekopack a Ekosack od Ekobalu

45

Naše hydraulické lisy Ekopack a Ekosack Vám umožní lisování papíru, kartonů,
plastů, fólií, plechovek a dalších druhů obalových odpadů. Třiďte odpad efektivně.

160

hydraulický lis, ekopack, ekosack, ekobal,
lisování, lisování odpadu

Poptávka

Ekobal ‐ poptávkový formulář

28

Nabízíme efektivní řešení na míru Vaší společnosti. Poskytujeme poradenství v
oblasti balení a balicích technologií. Odešlete poptávku a zjistěte více.

151

poptávka, formulář, odeslat poptávku,
Ekobal

Poptávka balicí stroje

Ekobal ‐ poptávka balící stroje

31

Pokud máte zájem o balicí stroje Ekobal, odešlete poptávku a získejte více informací.

85

poptávka, Ekobal, balicí stroje, odeslat
poptávku

Poptávka obalové materiály Ekobal

33

Obalový materiál od Ekobalu je zárukou vysoké kvality a spolehlivosti. Odešlete
poptávkový formulář. Staňte se partnerem tradiční a české společnosti Ekobal.

157

Ekobal, poptávka, tradice, obaly, obalové
materiály

Ekobal ‐ poskytujeme analýzu v oblasti balení zdarma

52

Poradna Ekobal

14

Ekobal ‐ často kladené dotazy: obaly a obalové technologie

58

Ekobal radí: Co je to stretch? Co znamená průtažnost fólie? Poradíme vám, jaká
legislativa se vztahuje k obalům. Odpovědi na nejčastější dotazy najdete zde.

156

FAQ, často kladené dotazy, Ekobal,
poradíme, odpovíme

Materiály pro výrobu obalů, jejich názvy a vlastnosti.

54

Názvy a vlastnosti materiálů pro výrobu obalů od Ekobalu: ALU, LLDPE, MLLDPE,
LDPE, PP, PF, PVC, MDPE, vlnitá lepenka, HDPE, …

126

HDPE, LDPE, PVC, vlnitá lepenka, MDPE,
PF, PP, MLLDPE, LLDPE, ALU, alobal

Výzkuma vývoj nových technologií Ekobal

39

Paletizace

Obalový materiál

Stretch fólie

Fólie PVC
Polyolefinové fólie

Ochranné fólie, výplně a obálky Ochranné fólie, výplně a obálky Ekobal
Vázací pásky a spony

Lepicí pásky

Poptávka obalový materiál
Zdarma analýza
Poradna
Často kladené dotazy

Slovník pojmů
Technologie

Kalkulátor návinu vázacích pásek Návin vázací pásky, online kalkulátor návinu vázacích pásek

60

Kalkulátor návinu stretch fólií

Skutečný návin stretch fólií ‐využijte náš online kalkulátor

60

O nás

Ekobal ‐ dodavatel obalových materiálů a balící techniky

56

Ekobal ‐ výroba předepnuté fólie fólie FlexLight

48

Ekobal ‐ aktuality ve světě balicích technologií a balení

Profil firmy
Aktuality

Lidé

Poradíme vám, jak správně používat s balící stroje a balící technologie. Zodpovíme
otázky týkající se pravidelné údržby.
Jednoduchá kalkulace návinu vázacích pásek. Náš pomocník vám dokáže spočítat
skutečný návin vázací pásky.
Spočítejte si, jaký bude skutečný návin průtažných (stretch) fólií. Využijte služeb
online kalkulátoru Ekobal.
Ekobal (dříve Pragometal) patří mezi leadery na trhu v oblasti obalů, obalových
materiálů a výrobce balicí techniky.

překryv
pvc, fólie, hrany, ochranné hrany, katalog,
distribuce

lepící pásky, Ekobal, krepové,
kartonů
papír, papírové, obaly, Ekobal

analýza, Ekobal, balení, zdarma,
optimalizace
poradna, optimální řešení, otázky, dotazy,
119
Ekobal
120

technologie, balící technologie, Ekobal,
údržba, používání strojů
návin, návin vázacích pásek, Ekobal,
106
kalkulace
121

110 kalkulátor, online kalkulačka, stretch fólie

146

Ekobal, flexlihgt, výroba fólií, obalové
technologie

57

Nové balící technologie a obalové materiály. Veškeré aktuality ze světa obalů a
obalových strojů.

97

aktuality, novinky, Ekobal, balící
technologie, obaly, obalovací stroje

54

Testovací zařízení Wraptest a Dyntest slouží pro testování stretch fólie a zabalených
paletových jednotek. Získejte informace pro optimalizaci balicích nákladů.

160

wraptest, dyntest, testování, testovací
zařízení

Ocenění společnosti Ekobal za vývoj a výrobů strojů

51

Ekobal získal řadu ocenění za vývoj a výrobu nových balících strojů a balicích
technologií. Prohlédněte si náš sortiment a získejte více informací.

148

ocenění, cena, Ekobal, vývoj, výzkum,
balicí technologie, obaly

Naši lidé ‐ tým profesionálů společnosti Ekobal

47

Klíčem k úspěchu je mít správný tým lidí. Naši zaměstnanci jsou odborníci v oboru
obalů a obalových technologií.

112 lidé, zaměstnanci, náš tým, Ekobal
159

ISO, 9001 SYBA, certifikace, ocenění,
reference, kvalita

159

kariéra, zaměstnání, volná místa,
specialista, práce

Certifikace společnosti Ekobal

30

Kariéra

Kariéra, nabídky práce ‐ Ekobal

31

Volná místa: Hledáme specialisty v oblasti balicí techniky, technologického
zpracování plastů, obchodní zástupce a administrativní pracovníky. Kontaktujte nás.

Obchodní a dodací podmínky ‐ Ekobal

35

Reference

Reference od zákazníků ‐ Ekobal

31

Kontakty

Kontakty a telefon ‐ Ekobal

27

Adresa a spojení Ekobal s.r.o. ‐ Česká republika

48

Servis

hdpe, fólie, tašky, sáčky, potravinové

Ekobal udává trend v oblasti obalových technologií. Zabýváme se zejména
paletizačním a skupinovým balením. Novinkou je předepnutá fólie FlexLight.

Certifikáty

Česká republika

papírové obaly

Pragometal, Ekobal, balicí technika, obaly,
obalové technologie

Získali jsme řadu ocenění a certifikátů: ISO 9001 a EKO‐KOM ‐ záruka kvality výrobků
a služeb v oblasti obalových materiálů. Jsme členem obalové asociace SYBA.

Obchodní a dodací podmínky

obaly, obalové materiály, HDPE, LDPE, PVC,

116

Testování pevnosti a stability paletTestovací zařízení pevnosti a stability palet ‐ Ekobal

Ocenění

Potřebujete poradit? Zoptimalizovat Vaše balicí procesy? Kontaktujte nás a my Vám
zdarma zašleme analýzu celého procesu.
Obraťte se na nás s jakoukoliv otázkou týkající se obalů a obalových technologií. Pro
každého najdeme optimální řešení.

Ekobal, balení, obal, obaly, obalové
148
materiály, balicí technologie

Zákaznický servis Ekobal s.r.o.

31

Obchodní, dodací a platební podmínky společnosti Ekobal (výrobce a dodavatel
obalů a balicích technologií), jsou součástí kupní smlouvy.
Reference na společnost Ekobal ‐ výrobce a dodavatel balících strojů a obalových
materiálů.
Ekobal kontakty: email: mail@ekobal.cz, telefon: 234 144 777. Kontaktujte nás
emailem, nebo vyplňte náš poptávkový formulář.
Adresa a kontakty Ekobal s.r.o. Kontaktujte nás telefonicky, emailem, nebo vyplňte
náš poptávkový formulář.
Opravy, údržba a servis obalových strojů a obalové techniky Ekobal. O servis se stará
tým profesionálních techniků, působících v České republice i na Slovensku.

137
91

podmínky, obchodní podmínky, dodací
podmínky, Ekobal, smlouva
reference, obaly, balící stroje, obalové
materiály

124 kontakt, telefon, email, kontaktujte nás
107 kontakty, adresa, spojení, Ekobal, Vestec
160

servis, opravy, balicí technologie, záruční
servis, údržba, prevence

