
Exportní a průmyslové balení
Balení na zakázku



Společnost ExBal s.r.o.  se zabývá balením pro-
duktů pro export v široké škále výrobních odvětví.  
Balíme jak velké strojní celky (např. části elektrá-
ren o hmotnosti desítek tun), tak i menší zařízení 
(rozvaděče, obráběcí stroje,…), ale také např. cen-
né starožitnosti, obrazy či sklo.

Exportní balení - kompletní 
služby 
• Výroba dřevěných obalů 
• Balení pro export do beden a kontejnerů
• Antikorozní ochranné balení s vysoušedly  
   anebo inhibitory koroze
• Nakládka a fixace v přepravních kontejnerech  
   a na železničních vozech
• Skladování a kompletace zboží před zabale- 
   ním a uskladnění zabalených beden před    
   expedicí
• Dodávky obalových materiálů

Balení se zárukami
ExBal s.r.o. balí výrobky do tepelně ošetřených dře-
věných beden, svazků a latění s dokumentovanou 
garancí plnění mezinárodní direktivy FAO ISPM 15.
 
ExBal s.r.o. poskytuje finanční garance bezeškod-
ního průběhu přepravy. Své produkty má standard-
ně pojištěny ve všech zemích  světa vč. Kanady  
a USA.

Inteligentní  balení

Jeden z našich zákazníků naši práci ohodnotil slovy: 
“Inteligentní balení”. 
Jasně tím vystihl náš přístup k řešení problémů  
a filozofii, které se držíme.



Ochranné a přepravní balení
Cílem každé naší zakázky exportního balení je pře-
devším ochránit výrobek před: 
 Mechanickým poškozením
    Atmosférickou korozí
    Vzdušnou vlhkostí
    UV zářením

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně,  
aby výsledný způsob balení odpovídal požadavkům 
zákazníka a zároveň splňoval normy ČSN třídy 77 
a 49 33 a/nebo mezinárodně uznávaný standard 
HPE

Dřevěné obaly
Přehled hlavních typů obalů a balení:
• Balení do beden z velkoplošných materiálů  
 (překližka, OSB) 
•  Balení do spárových beden 
•  Balení na podlahy (palety) 
•  Balení výrobků do svazků 
•  Výroba atypických palet  a beden
•  Naše obaly jsou standardně určeny pro vidlico- 
 vou anebo jeřábovou manipulaci 

Ochrana proti korozi
•  Výroba ochranných obalů z triplexových bariéro- 
 vých fólií PET/ALU/LDPE
•  Výroba ochranných obalů z polyetylénové fólie  
 tl. 150-200 µm 
•  Výroba ochranných obalů z fólií s vypařovacími  
 inhibitory koroze (VCI)
•  Konzervace železných i barevných kovů vypařo- 
 vacími a kontaktními inhibitory koroze 
•  Aplikace vysoušedel v bednách (odstranění kri- 
 tické vlkosti uvnitř obalu)
• Snížení relativní vlkosti uvnitř přepravních  
 kontejnerů (komplexní ochrana)  



Křížová1018/6
Praha 5 – Smíchov

Objednávky a poptávky 
tel.: 608 104 422
fax: 227 077 024

info@exbal.cz
www.exbal.cz

ExBal Shop
V naší nabídce obalových
materiálů naleznete:

Polyesterové vázací pásky 
a ocelové spony

Pěnovou a bublinkovou fólii

Vysoušedla pro průmyslové  
balení

Průtažné fólie a lepící pásky
   
Přepravní obaly


