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Dobrý den,

dovolujeme si Vám p�edstavit spole�nost  Dobalto D&D s.r.o.
Na�e spole�nost se zabývá obchodem a slu�bami v oblasti výroby kartonových výrobk�. Zam��ujeme se  
p�edev�ím na výrobu obal� z vlnitých lepenek a s tím spojený servis. Zabýváme se výrobou obal� z  t�ívrstvých, 
p�tivrstvých, sedmivrstvých a mikrovlnných lepenek. V rámci servisu poskytujeme nejen výrobu, ale i konsigna�ní 
sklady a vlastní dopravu. Vzhledem k  po�adavk�m na�ich zákazník� neustále budujeme a zlep�ujeme skladové a 
výrobní prostory, abychom obstáli p�i pln�ní po�adavk� zákazníka. 

Spolupracujeme s n�kolika velkými výrobci kartoná�ních a LDPE, HDPE, PP a PES výrobk� tak, abychom byli 
schopni uspokojit ve�keré Va�e po�adavky. Na�i výrobní partne�i jsou  dr�iteli certi�kace ISO 9001 a ISO 14 001 a 
certi�kace FSC. V rámci servisu jsme schopni Vám zajistit ve�keré zbo�í, dle Va�ich po�adavk�, nad na�e výrobní 
mo�nosti. Zaji��ujeme dodávky zbo�í LDPE, HDPE, PP, PES. 

Dle po�adavk� Vám zajistíme mo�nost konsigna�ního skladu s Va�imi výrobky, které je mo�né odvolávat dle 
pot�eby. Poskytujeme náhradní pln�ní.

V  tomto katalogu naleznete na�e výrobní mo�nosti a dal�í zbo�í, které Vám rádi zajistíme k Va�í spokojenosti.

V p�ípad� zájmu o dal�í nebo p�esn�j�í informace nás neváhejte kontaktovat.
D�kujeme. 

Pavel Draský
jednatel spol. Dobalto D&D s.r.o.

obchod a slu�by p�i výrob� kartonových výrobk�
Tel.: 730 820  911
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Kartoná�

Ucelený sortiment p�epravních a spot�ebitelských obal� z vlnitých lepenek od návrhu konstrukce a gra�ky a� po realizaci.

�  jednostranné, nebo oboustranné ka�írování
�  ofsetový tisk
�  �exogra�cký tisk

KLOPOVÉ KRABICE

�  základní �ada p�epravních obal� v provedení podle mezinárodního katalogu FEFCO

TVAROVÉ VÝSEKY

PROLO�KY, M�Í�KY A VNIT�NÍ VYBAVENÍ KRABIC

�  realizace výroby pomocí výsekových nástroj�

VLNITÉ LEPENKY

HLADKÉ LEPENKY

�  dvouvrstvá vlnitá lepenka, vlna E, B, C
�  t�ívrstvá vlnitá lepenka, vlna E, B, C
�  p�tivrstvá vlnitá lepenka, vlna EB, EC, EE, BC
�  sedmivrstvá vlnitá lepenka, vlna BBC
�  hladká strojní lepenka 300 - 900 g/m2

�  pro �xaci díl� v p�epravním obalu

�  hedvábný papír
�  hladká strojní lepenka
�  vícevrstvé strojní lepenky
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Papírové ochranné hrany

�  nejlep�í zp�sob ochrany zabalených výrobk�
�  pro �xaci paletové jednotky
�  ekonomické a ekologické (op�tovné pou�ití nebo recyklace)
�  pou�ity zdravotn� a ekologicky �istá lepidla
�  vhodné na balení potravin

Základní rozm�ry papírových ochranných hran:

Papírové dutinky

�  papírová, lepená, spirálov� vinutá dutina
�  dodává se v �iroké �kále rozm�r� a provedení
�  základ pro navíjení v�ech rolovaných materiál�
�  ochrana výrobku jako vn�j�í obal (TUBUS)
�  ekonomické a ekologické (op�tovné pou�ití nebo recyklace)
�  pou�ita zdravotn� a ekologicky nezávadná lepidla

�í�e (mm) Síla (mm) �í�e (mm) Síla (mm) �í�e (mm) Síla (mm)

30x30 2

30x30 2,5

30x30 3

30x30 4

35x35  2   

35x35  2,5   

35x35  3   

35x35  3,5   

35x35  4   

35x35  5 

40x40  2 

40x40  2,5

40x40  3  

40x40  3,5 

40x40  4 

40x40  5 

45x45  2

45x45  2,5

45x45  3

45x45  3,5

45x45  4

45x45  5

50x35 8

50x50  2   

50x50  2,5   

50x50  3   

50x50  3,5  

50x50  4  

50x50 4,5

50x50  5  

50x50 5,5

50x50 6

55x55 3

60x60  2

60x60 2,5

60x60  3 

60x60  3,5 

60x60  4 

60x60  5 

60x60  6 

70x70 2

70x70 3

70x70 4

70x70 5 

 75x75 3

 75x75 7

 80x40 5

 80x40 8

 80x80 2

 80x80  2,5 

 80x80  3

 80x80  3,5

 80x80  4

 80x80  5

 80x80 5,5

 80x80  6

 80x80 7

 90x50 2

 100x35 5

 100x100 2

 100x100 3

 100x100  4

 100x100  5

 100x100 6

 100x100  7

Úprava délky hrany na p�ání zákazníka 50 - 6 000 mm.
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Lepicí pásky

LEPICÍ PÁSKY S AKRYLÁTOVÝM LEPIDLEM

LEPICÍ PÁSKY S HOT-MELT LEPIDLEM

LEPICÍ PÁSKY SE SOLVENT LEPIDLEM

Jedná se o tenkou polypropylenovou vrstvu s kvalitním lepidlem. Pou�ívají se 3 typy naná�ených lepidel a varianta ru�ního 
a strojního návinu.

Akrylátové lepidlo - lepidlo zalo�ené na bázi vody. Univerzální, po aplikaci dosahuje velmi rychle 100 % lepicího ú�inku.
Základní rozm�ry pásek s AKRYLÁTOVÝM lepidlem: 

Hot-melt lepidlo - lepidlo zalo�ené na bázi syntetického kau�uku. Univerzální, po aplikaci dosahuje 100 % lepicího ú�inku s 
mírnou prodlevou. Vhodné pro pou�ití i p�i �irokém rozmezí teplot. 
Základní rozm�ry pásek s HOT-MELT lepidlem:

Solvent lepidlo - lepidlo na bázi p�írodního kau�uku s p�ídavkem 
dal�ích adheziv.
Vysoce ú�inné, vhodné i pro náro�né lepení � nejvy��í kvalita.
Základní rozm�ry pásek se SOLVENT lepidlem:
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Barevné provedení �í�e role (mm) Návin role (m) Síla nosi�e BOPP (�m)

Havana / Transparentní

Havana / Transparentní

Havana / Transparentní

Havana / Transparentní

Havana / Transparentní

Modrá, �lutá, �ervená, bílá, zelená, oran�ová, �erná

25

48

75

48

75

48

66

66

66

990

990

66

25

25

25

28

28

25

Barevné provedení

Havana / Transparentní

Havana / Transparentní

Havana / Transparentní

Havana / Transparentní

Havana / Transparentní

Modrá, �lutá, �ervená, bílá, 
zelená, oran�ová, �erná

�í�e role (mm)

25

48

75

48

75

48

Návin role (m) Síla nosi�e BOPP (�m)

66

66

66

990

990

66

25

25

25

28

28

25

Barevné provedení

Havana / Transparentní

Havana / Transparentní

�í�e role (mm) Návin role (m) Síla nosi�e BOPP (�m)

48 66 28

48 990 28
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Speciální lepicí pásky

POTI�T�NÉ LEPICÍ PÁSKY

MASKOVACÍ LEPICÍ PÁSKY

FILAMENTNÍ LEPICÍ PÁSKY

Technická speci�kace
Akrylátové lepidlo  -  Lepidlo zalo�ené na bázi vody. Univerzální, po aplikaci dosahuje velmi rychle 100 % lepicího ú�inku.
Hot-Melt lepidlo  - Lepidlo zalo�ené na bázi syntetického kau�uku. Univerzální, po aplikaci dosahuje 100 % lepicího 
ú�inku.     
      s mírnou prodlevou. Vhodné pro pou�ití i p�i �irokém rozmezí teplot.
Solvent lepidlo   -  Lepidlo na bázi p�írodního kau�uku s p�ídavkem dal�ích adheziv.  
      Vysoce ú�inné, vhodné i pro náro�né lepení � nejvy��í kvalita.

Filamentní lepicí páska je transparentní samolepicí páska s vysokou pevností v tahu a vysokou lepivostí. Polypropylénová fólie 
vyztu�ená ve sm�ru podélném �i k�í�ovém skelným vláknem. Díky speciální lepicí vrstv� na bázi Hot Melt mají tyto lepicí pásky 
výbornou lepivost na papírových krabicích. Pásky je vhodná k �xaci nestabilních a t��kých náklad� na paletách, ke svazování 
trubek a v�ude tam, kde je po�adována vysoká odolnost proti p�etr�ení pásky.

Nános lepící vrstvy lze v klasickém provedení, nebo v provedení dvojitá lepivost.
Mo�nosti potisku  - horní potisk 1 - 3 barvy
   - spodní potisk tzv. Sandwich print 1 - 8 barev (mo�nost tisku v kvalit� Photo print)

Mo�ná i varianta venkovní maskovací lepicí pásky UV odolná v modrém provedení.

Univerzální lepicí pásky tzv. Duct Tapes
Univerzální páska je jednostrann� lepicí páska p�í�n� p�etr�itelná, vyztu�ená bavln�nou tkaninou, polaminována 
�edost�íbrnou PE vrstvou. Je velmi pevná v tahu, má vysokou UV odolnost, vodot�sná, velmi dob�e dr�í i na hrubých povr�ích.

Lepicí pásky s potiskem jsou jedním z ekonomicky nejefektivn�j�ích nosi�� reklamní informace. Zárove� plní funkci balící, 
informa�ní i bezpe�nostní.  Dotvá�í image Va�í �rmy.

Materiál nosi�e Typy naná�ených 
lepidel

Tlou�tka BOPP
 nosi�e (�m)

�í�e pásky Návin pásky Pr�m�r dutinky

BOPP fólie
akrylátové (hlu�né, nehlu�né), 

Hot-Melt, Sovlent 25, 28, 32, 35, 50 od 15 do 150 od 30 do 990
76 

(lze potisknout dutinku)

Materiál nosi�e Typy naná�ených 
lepidel

Barva Teplotní odolnost �í�e pásky Návin pásky (m)

impregnovaný 
krepový papír

syntetický kau�uk (Hot-Melt),
p�írodní kau�uk (Solvent)

pastelov� �lutá, 
t�lová

u lepidla Hot-Melt do 60°C, 
u lepidla Solvent do 80°C

19, 25, 30, 38, 
48, 50, 75 50

Materiál nosi�e Typy naná�ených 
lepidel

Barva �í�e pásky Návin pásky (m)

impregnovaný 
krepový papír

syntetický kau�uk (Hot-Melt),
p�írodní kau�uk (Solvent)

pastelov� �lutá, 
t�lová

19, 25, 30, 38, 
48, 50, 75

50
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LDPE / HDPE fólie

HADICE, POLOHADICE, PALETIZA�NÍ PYTLE, P�EKRÝVACÍ FÓLIE, P�Í�EZY, SÁ�KY.

VÝHODY POU�ITÍ PE FÓLIE

�  �xuje zbo�í
�  chrání proti vlhkosti
�  omezuje p�ístup prachu
�  brání mechanickému po�kození
�  pr�hlednost fólií umo��uje vizuální kontrolu stavu zbo�í
�  barevné (nepr�hledné) provedení
�  s ochranou proti UV zá�ení
�  s potiskem
�  s perforací
�  mo�nost výroby v antistatickém nebo antikorozním provedení 

Bublinkové fólie

�  moderní, �istý, snadno pou�itelný, ohebný a pru�ný materiál
�  od ochrany povrch� a prokládání, a� po vytvá�ení výpln�
�  stále �ast�ji nahrazuje b��né polyetylenové fólie a obaly na bázi vlnité lepenky, které p�ed�í vynikající pru�ností a 
   mechanickou odolností

VLASTNOSTI BUBLINKOVÉ FÓLIE

�  velmi lehká - sni�uje náklady na p�epravu a balení
�  pr�hledná - mo�ná vizuální kontrola výrobku
�  odolná proti vlhkosti
�  chrání povrch proti od�ru
�  lehce pou�itelná
�  dobré izola�ní schopnosti

O
BA

LY
 JI

N
A

K



6

P�nový polyetylen a ochrané pro�ly 

VÝHODY P�NOVÉHO POLYETYLENU

TYPICKÉ APLIKACE P�NOVÉHO POLYETYLENU

P�NOVÝ PE � STANDARD ROLE

�  p�sobivý vzhled
�  vynikající ohebnost, nízká tepelná vodivost
�  chemická odolnost
�  mechanická odolnost proti ot�es�m
�  snadná zpracovatelnost a dlouhá �ivotnost

�  ochrana produktu proti od�ru a po�krábání
�  ochrana hran a roh� produkt�
�  prokládání mezi jednotlivé produkty
�  tepelné izolace, podklad pod podlahové krytiny
�  p�nový polyetylen lze dodávat v �í�kách a délkách podle po�adavku zákazníka
�  p�í�ezy, sá�ky

Tlou��ka (mm) �í�ka (mm) Návin (m) Hustota (kg/m�)

0,8 - 10 200 - 1500 25 - 700 30

Pr�ta�né stretch fólie (LLDPE)

CO TO JE PR�TA�NÁ STRETCH FÓLIE

PROVEDENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI PR�TA�NÝCH STRETCH FÓLIÍ

VYU�ITÍ A POU�ITÍ

Tyto fólie nabízíme v mnoha provedeních, �í�kách, tlou��kách a barvách. Na poptávku lze tyto fólie dodat i s p�ípadnou UV 
protekcí, obrácenou lepivostí nebo i reklamním potiskem.

Pr�ta�né stretch fólie LLDPE jsou nej�ast�j�ím a ekonomicky nejvýhodn�j�ím materiálem pou�ívaným pro ochranu a �xaci 
zbo�í zejména p�i transportu na paletách. Hojn� se v sou�asné dob� vyu�ívají i jako ochranný obal jednotlivých karton�, kde se 
na ni �asto aplikuje i poti�t�ná lepicí páska.

Vyu�ití je velmi �iroké a krom� �xace p�epravovaného zbo�í a ochrany po�tovních balík�, se tyto fólie vyu�ijí nap�íklad i pro 
ochranu nábytku p�i st�hování nebo v zem�d�lství pro uchování silá�e a její dokonalou fermentaci. Stretch fólie mají ale 
hlavn� také p�ívlastek PR�TA�NÉ a díky tomu m��eme zhodnotit tuto fólii mnohanásobn� za pou�ití balících stroj� s tzv. 
primární prestre�í. To znamená, �e tento stroj protáhne 1 b��ný metr fólie a� na 4,5 metru a tím se �asto docílí i lep�í pevnost. 
Jeliko� jsou tyto strojní stretch fólie dra��í cca o 30% ne� ru�ní, v praxi to znamená, �e úspora v nákladech je �asto a� 50%.
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Vázací pásky

VÁZACÍ PÁSKY PP

� Polypropylenové (PP) vázací pásky jsou vyráb�ny moderní technologií s vysokou pevností a malou hmotností usnad�ující 
manipulaci. Zaoblené hrany pásky nepo�kozují povrch zbo�í.

VÁZACÍ PÁSKY PET

VÁZACÍ PÁSKY PES

� Polyesterové (PET) pásky jsou ur�eny pro vázaní materiál� se st�edn� vysokou �i vysokou zát��í. Jejich výhodou je vysoká 
pevnost v tahu a snadné zapáskování.

OCELOVÉ PÁSKY

VÁZACÍ SPONY

� Ocelové pásky jsou tradi�ní, osv�d�ené pásky. Vyzna�ují se vysokým stupn�m zaji�t�ní materiálu p�i p�eprav� a manipulaci.   
   P�i páskování ocelovými vázacími páskami není pot�eba �ádných spon, práce je tak snadn�j�í a rychlej�í. Vyu�ívají se hlavn�    
   pro páskování velmi t��kých materiál�.

�  Významnou p�edností páskování je výsledná nízká cena a dosahovaná pevnost �xace.
�  Dle druhu pou�itého zbo�í m��ete standardn� volit pásky pevnosti od 620 N do 3500 N, extrémn� a� 50 000 N.
�  Vázací spony se standardn� dodávají v provedení plast nebo ocel.
�  Plastové vázací spony jsou ur�eny pro PES pásky.
�  Ocelové spony pro PP a PES pásky, mají velkou výhodu ve vysoké pevnosti spojení.

�  Polyesterové (PES) pásky vynikají vysokou pevností v tahu. Proto je mo�né jejich pou�ití i pro mimo�ádn� t��ké náklady.

�  Vázací spony se standardn� dodávají v provedení plast nebo ocel.
�  Plastové vázací spony jsou ur�eny pro PES pásky.
�  Ocelové spony pro PP a PES pásky, mají velkou výhodu ve vysoké 
    pevnosti spojení.
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Dopl�kový sortiment

AIR-PLUS

PAPER-PLUS

FOAM-PLUS

�  P�nové pol�tá�e pro co nejlep�í ochranu produkt�:    kvalitní výpl� pro jakýkoliv produkt. Vysoce efektivní - extrémn�  
   odolný v��i nárazu. Nejlep�í kvalita p�ny. Vhodné pro ostré a velmi t��ké p�edm�ty. P�i tvarování dokonale pokrývá v�echny 
   hrany produktu. Lze vyu�ít jako výpl� prázdných míst. 

�  V�dy induviduální - ochranné balení s FOAMplus 
 - pol�tá�e s p�novou výplní
 - zapln�ní prázdných míst p�novou výplní
 - �xace a podpora p�novou výplní

�  AIRplus VOID:   jednotlivé pol�tá�ky pro expedici s minimálním po�kozením.
�  AIRplus CUSHION:   pás pol�tá�k� odd�lený perforacemi pro vypln�ní malých a st�edn� velkých míst
�  AIRplus BUBBLE:   pás bublinových pol�tá�k� odd�lený perforacemi, vhodný pro k�ehké zbo�í a vypln�ní malých a�      
   st�edn� velkých míst

V�echny druhy fólií je mo�no individuáln� potisknout dle Va�ich po�adavk�.

�  PAPERplus CLASSIC:  hustá, n�kolikavrstvá papírová výpl� pro odolné zabalení t��kých p�edm�t�.  Odolné proti
   roztr�ení.
�  PAPERplus CHEVRON:   efektivn� skládané tuby z minima papíru, vhodné pro st�edn� t��ké produkty. Perforace pro 
   snadnou manipulaci.
�  PAPERplus SHOOTER:   papírová výpl�, která je strojov� vpravena do vrchních prostor� balení. Nabízí kvalitn�j�í 
   ochrannou funkci pro lehké produkty.

VCI PAPÍR CHRÁNÍCÍ PROTI KOROZI 

�  papír obsahující VCI inhibitory koroze
�  pro velmi vysoké po�adavky na ochranu
�  p�sobí jak p�i kontaktu, tak uvnit� uzav�eného prostoru bezkontaktn�
�  papír je standardn� poti�t�n logem výrobce, ale je mo�né ho opat�it i potiskem s �remním logem
    
Pou�ití
�  �iroká nabídka typ� s r�znou gramá�í a povrchovou úpravou podle druhu baleného kovu - BRANOROST, BRANOCOP, 
    FERROGARG, MULTIGUARD
 �  na dotaz m��eme poskytnout r�zné typy provedení dle pou�ití - sá�ky, p�í�ezy, archy

Výhody
�  komplexní ú�inek, jednoduchá aplikace a odstran�ní p�i vybalování



Adresa sídla:
Za Sadem 94
D��ín XXVII-B�eziny
405 02 D��ín

Provozovna:
Karlova 3144
407 47 Varnsdorf

Kontaktní osoby:
Pavel Draský - jednatel
tel.: 730 820 911
   
Kate�ina Draská 
tel.: 737 386 799

            
                                  
E-mail:
dobaltodad@seznam.cz


