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Cloudové řešení
pro bezpečný chod voší firmy.

Díky řešení ERP QAD Cloud získóte:

Jislolu:
Můžete se spolehnoul, že isou voše doto chróněno
neien před zcizenim, ole i před přípodnými Útoky.

Finonční ýhody:
lnformoční systém vyuŽívóte neomezeně dle svých
potřeb o plotíte ien to, co iste reólně využili.

Kontrolu:
všechno doto můžele zólohovot z cloudu
do vlostního orchivu
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Huhtamaki ČR je silně exportnífirmou,vývoz reprezentuje téměř

90 procent finančního obratu společnosti' Většinu trhů tvořízemě

eurozóny čili patnáct zemí střední a východní Evropy a části Ev-

ropy západní. Rozdělenítrhů mezi výrobnízávody Huhtamaki je

v rámci celé Evropy dlouhodobě stabilní. Firma se sídlem v České

republice dodává své výrobky, ale i výrobky sesterských závodů

exkluzivně do čtrnácti východoevropských zemí' Má tak v oboru

nasávané kartonáŽe z celé skupiny Huhtamaki v Evropě největší

trh. objemy spotřeby obalů z papíroviny, a tedy nové příleŽitosti

nabízí kromě toho ltálie, Německo Polsko a také Pobaltí a státy

bývalé Jugoslávie.

Závod v PřibysIavicích se kontinuálně
modernizuje

Huhtamaki ČR svůj závod v Přibyslavicích stále rozšiřuje a průběž-

ně instaluje nové výrobnítechnologie' Základním výrobním po-

stupem je vakuové nasávání papírové sUspenze, která se následně

tvaruje pomocí sítových forem. V roce 201 8 firma dokončila pře-

stavbu závodu v Přibyslavicích, investice do nové továrny celkově

přesáhly 600 milionů korun. Výrobní kapacita závodu je zhruba

600 milionů kusů výrobků z nasávané kartonáŽe. Roční objem
produkce roste přibliŽně desetiprocentním tempem.

Huhtamaki ČR podporuje svou výrobu moderními technologie_

mi v souladu s principy průmyslu 4.0. V případě plánování výro-

by zvolila software pro zdokonalené plánování produkce (APS)

opcenter Scheduling, který je produktem společnosti Siemens.

lmplementaci systému, která proběhla v roce 2019' provedla spo-

lečnost Minerva Česká republika a stala se partnerem Huhtamaki

ČR v oblasti plánování. Díky pouŽívání opcenter Scheduling se

Huhtamaki podařilo zkrátit plánovací čas' zoptimalizovat řazení

zakázeka tím zlepšit Využití strojů.

HuhtamakiČR získalo značku Ekologicky šetrný
výrobek

V roce 201 9 se ve Švandově divadle v Praze uskutečnilo slavnostní
předáníznaček kvality, zařazených do programu Česká kvalita ga-

rantovaného Vládou ČR. .Jednou z oceněných firem byla i společ-
nost Huhtamaki ČR za obaly na vejce a misky na ovoce a zeleninu

vyráběné ze stoprocentně sběrového papíru' Společnost se stala

drŽitelem ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek'

Skupina Huhtamaki trvale inovuje své výrobky se záměrem mini-

malizovat jejich negativnídopady na životní prostředí. Vývojářům

ze společnosti Huhtamaki Flexible Packagin9 Europe se nedávno
podařilo integrovat první mnoŽství recyklovaných plastů do jed-

noho ze standardních laminátů s plastovou bariérou na výrobu

tub. Jde o významný krok k tomu' aby skupina přispěla k recyk-

lačním cílům EU pro flexibilníobaly.

Recyklovaný polyetylen (rPE, Mersalen') vyrábí německá společ-
nost APK AG z Merseburgu.Technologie společnosti APK na prin-

cipu solvolýzy (Newcycling') generuje Mersalen' z odpadních
PE/PA kompozitních obalů, které jsou pro většinu konvenčních

recyklačních procesů obtíŽně recyklovatelné. Kvalita a čistota re-

cyklátu LDPE vykazuje Vlastnosti blízké panenským plastům a je

vhodná pro Širokou škálu obalových aplikací. Vlastníkem firmy

Huhtamaki Česká republika je jejímateřská společnost Huhtama_

ki oYl Finland, kotovaná na helsinské burze cenných papírů.Tuto

nadnárodnífirmu tvoří 7'l výrobních závodŮ, rozmístěných po ce_

lém světě. Před třemi lety koupila skupina Huhtamaki za750 mi-

lionů korun praŽskou společnost Fiomo, zabývající se výrobou

fóliía etiket' l
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