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výrobní družstvo

KARTONÁŽ
ISO: 9001:2009

Brněnská Drutěva, výrobní družstvo je firma s více než 60-letou tradicí.
Firma se skládá ze dvou samostatných provozů: kartonáž a elektro - montáže.
Provoz 3 – kartonáž – se zabývá celkovým zpracování papírenských výrobků. Nabízíme široké spektrum
druhů výroby a jsme připraveni vyhovět všem přáním klientů. Výroba je zakázková, na základě Vaší
poptávky zhotovujeme kalkulace, po schválení nabídky se může zakázka realizovat.
Náhradní plnění
Naše družstvo poskytuje odběratelům tzv. Náhradní plnění, zaměstnáváme více než 50% zaměstnanců
se zdravotním postižením.

BRNĚNSKÁ DRUTĚVA
výrobní družstvo
Provoz 3 kartonáž
Vedoucí provozu: Ing. Libor Knötig
tel.: 511 129 330, knotig@druteva.cz
Obchodní referentka: Jarmila Nevřivá
tel.: 511 129 285, nevriva@druteva.cz
Expedice, kalkulace: Lenka Koblížková
tel.: 511 129 287, koblizkova@druteva.cz

www.druteva.cz

Potahovaná kartonáž

Skladové výrobky

Krabice vyrábíme různých formátů a provedení.
Potahování provádíme tiskovými archy
s grafikou klienta nebo potahovým materiálem
papírový potah Duha, plátno, baladek, tisk
CMYK
Druhy krabic:
- Krabičky v desce se stuhou
- Víkové
- Sestavované
- Svěšené víko na magnety
- krabice s průhlednými víky (okny)
Krabičky zhotovujeme i s vložkami na fixaci
výrobků (sklenic, lahví a jiného zboží).
Výplňové vložky vyrábíme: molitanové
s výřezy, výsekem z lepenky, dle tvarů výrobku.
Na luxusní výrobky můžeme použít i saténovou
látku.

http://www.druteva.cz/vyroba-sluzby/vysekavane-obaly-z-kartonu

Dalšími výrobky jsou diplomové desky, pouzdra
na knihy, jídelní lístky, alba, desky na vzorníky.
Šanony děláme A4, A5 a dalších požadovaných
formátů.
Mechaniky: páková, dvou a čtyř kroužková.
Nabízíme různé vnitřní vybavení (obal na CD
plastový, CD trn, kapsičky na vizitky, prstový
kroužek, gumičky).

a) prostorový expediční obálky, materiál
300 g/m2, formáty A6, A5, A4, A3, A2
b) obaly na zasílání knih – variabilní obal
pro zasílání i jiných plochých výrobků,
vhodné pro internetové obchody, formát
do 160 x 230 mm po 260 x 330 mm, balná
výška je 10-80 mm
c) archivní krabice – psaníčka lepenka
1250 g/m2
d) dortové a zákuskové krabice lepenka
BB 450 g/m2, vyrábíme několik různých
velikostí
e) krabice na kuřata: jednodílné s odklopným
víkem krabice dvoudílná – víková. Lepenka
3vvl HH
f) dárkové krabice s průhledným víkem –
vhodné na balení dárkového a
potravinového zboží, různobarevné potahy
+ možnost vlastní grafiky

Klopové krabice a
vysekávané skládačky
Klopové nebo víkové krabice zhotovujeme
výsekem nebo řezané, spoj šitý nebo lepený.
Vyrábíme i malonákladové množství
bez výsekových nástrojů.
Provádíme i konečné zpracování jako je balení,
skládání a paletace.
Provádíme i službu řezání dodaného materiálu
v hodinové sazbě a různé jiné kooperace.
Na konstrukce vysekávaných skládaček
používáme katalog FEFCO.
Tisk na krabičky ofsetem + zušlechtění laminací,
UV lakem, ražbou folií.
Vždy nabízíme a navrhujeme nejlepší tvar
a konstrukci pro balený produkt z materiálu GD
až po kašírované mikrovlny.
Na příklopových lisech můžeme vysekávat
až po formát 1000 x 1400 mm.
Zpracováváme materiály: lepenku 3vvl, 5vvl,
hladké do 1250 g/m2 a plasty 0,2 -1 mm.
Provádíme kašírování lepenek do formátu B1.

Vysokofrekvenční svařování
Svařujeme z měkčeného PVC barevného
nebo čirého.
Výrobky: kapsičky, visačky, obaly na kapesní
diáře, letenky, závěsy na kufry, atd.
Šanony máme formáty A4, A5 s různou šířkou
hřbetů. Mechaniky pákové i kroužkové 4D-2D,
dle potřeb zákazníka.
Na tuto výrobu jsou nutné svařovací nástroje
tzv. elektrody.
Na výrobky z PVC jsme schopni zhotovit:
- ražbu ze štočku
- sítotisk
- CMYK

