Dodavatelé
Na kraji Rokycan hned u sjezdu z d·lnice Praha-PlzeÚ sÌdlÌ spoleËnost
Inovac, s. r. o., v˝robce vakuovÏ tvarovan˝ch obal˘ a dÌl˘. Na ËeskÈm trhu p˘sobÌ
od roku 1994. Firma zÌskala know-how vakuovÈho tvarov·nÌ od nÏmeckÈ spoleËnosti
Jos. Sauerwald Sˆhne KG, jejÌû majitelÈ jsou i spoluvlastnÌky firmy Inovac.

Inovac = váš bezpečný obal
P

rvním podnikatelským záměrem bylo přenesení části
výroby z Německa a snaha při nižších výrobních nákladech nabídnout stejně kvalitní výrobky na náročném německém trhu za příznivější cenu. První roky firmy
proto znamenaly prakticky 100% export výrobků na trhy
Evropské unie. Po rychlém zvládnutí výrobní technologie
a stabilizaci pracovního kolektivu bylo dalším cílem firmy
Inovac získat pozice i na tuzemském trhu. I tohoto cíle se
podařilo dosáhnout v krátké době, a to především důrazem na kvalitu produkce, která v současnosti řadí společnost Inovac na přední místo mezi firmami v oboru.

pro výrobky, které si zákazník přeje zabalit či v ochranném obalu přepravit ke svému odběrateli, s ohledem na
logistiku přepravy. Nejprve je vytvořena výkresová doku-

Orientace na přepravní palety

Z

ásadní zlom v rozvoji firmy přineslo rozhodnutí orientovat se na zpracování deskových materiálů větších
rozměrů. Výsledným produktem jsou především
jednoúčelové přepravní palety. Tomuto cíli bylo přizpůsobeno i strojní vybavení. Firma zakoupila dva výkonné lisy
– jeden poloautomatický s rozměrem tvarovací plochy
1000 × 1500 mm a druhý plně automatický o velikosti
plochy 600 × 1000 mm. Zároveň byly pořízeny stroje pro
finalizaci výrobků, které zajistily vyšší produktivitu práce
s ohledem na výrobní kapacitu. Došlo k posílení vývojového oddělení po materiální i personální stránce. To je nyní schopno v prostředí CAD/CAM realizovat návrhy obalů
podle přání zákazníka.
Filozofií firmy je poskytnout zákazníkovi full-servis, což
v praxi znamená navrhnout obal či celé skupinové balení

mentace ve více variantách a po rozhodnutí zákazníka se
následně vyrobí vzorky obalů k praktickému odzkoušení.
Rychlý růst produkce si vyžádal nutnost přestěhování firmy do větších prostor, a proto firma přesídlila koncem roku 2000 z Oseku do Rokycan.

Nosný výrobní program

V

současnosti tvoří program firmy Inovac dva druhy výrobků: za prvé se jedná o jednoúčelové přepravní palety či podesty zhotovené podle požadavků zákazníka. Ty jsou určeny pro mezioperační, mezizávodovou i finální přepravu polotovarů a hotových výrobků. Palety či
podesty mohou být vyrobeny jako samostatně stohovatelné, nebo jako vložky do přepravek (např. KLT).
Za druhé jde o spotřebitelské obaly – zákaznicky atraktivní obaly pro drobné výrobky, vhodné především pro samoobslužný prodej, tzv. blistry. Tyto blistry mohou být
v provedení natavovacím, posunovacím nebo zaklapovacím.
Uvedené druhy výrobků je firma Inovac schopna vyrobit
z fólií a desek, od síly 0,2 mm až 10 mm, z nejrůznějších
polymerních materiálů, jako je PVC, PET, PP, PS, ABS, PE,
polykarbonát a další. Pro speciální účely jsou uvedené
materiály k dispozici i v provedení elektrovodivém či samozhášivém.
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