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CARDBOX MISE:CARDBOX MISE:

„BALÍME SNY PROSTŘEDNICTVÍM INOVATIVNÍCH „BALÍME SNY PROSTŘEDNICTVÍM INOVATIVNÍCH 
A ZODPOVĚDNÝCH REŠENÍ.“A ZODPOVĚDNÝCH REŠENÍ.“



Společnost Cardbox Packaging s.r.o. je Společnost Cardbox Packaging s.r.o. je 
mezinárodním výrobcem vysoce kvalitních mezinárodním výrobcem vysoce kvalitních 
potištěných obalů převážně pro potravinářský potištěných obalů převážně pro potravinářský 
průmysl. průmysl. 

51% podíl vlastní Cardbox Packaging 51% podíl vlastní Cardbox Packaging 
Holding, zbylá část patří společnosti Holding, zbylá část patří společnosti 
Greiner Packaging Holding. V Rakousku Greiner Packaging Holding. V Rakousku 
se nachází dva výrobní závody se nachází dva výrobní závody 
ve Wolfsbergu a Pinkafeldu, od října 2019 ve Wolfsbergu a Pinkafeldu, od října 2019 
zahájila produkci americká pobočka v zahájila produkci americká pobočka v 
Pittstonu.Pittstonu.

CARDBOX
V KOSTCE

Jsme největším dodavatelem obalů Jsme největším dodavatelem obalů 
na kelímky pro Greiner Packaging (80% naší na kelímky pro Greiner Packaging (80% naší 

produkce). Mezi další významné zákazníky produkce). Mezi další významné zákazníky 
patří např. Olma, Manner, Topnatur, pro které patří např. Olma, Manner, Topnatur, pro které 
konstruujeme a produkujeme obaly ve formě konstruujeme a produkujeme obaly ve formě 
papírových krabiček. Výrobky se vyváží do zemí papírových krabiček. Výrobky se vyváží do zemí 

jako Švýcarsko, Estonsko, Irsko, Anglie, USA…jako Švýcarsko, Estonsko, Irsko, Anglie, USA…

Pro tisk se používají dva 6-ti barvové Pro tisk se používají dva 6-ti barvové 
offsetové stroje, na kterých se provádíoffsetové stroje, na kterých se provádí

rovněž speciální efekty jako UV lak,rovněž speciální efekty jako UV lak,
soft-touch, ... Výsekové stroje zajišťujísoft-touch, ... Výsekové stroje zajišťují

různé možnosti a tvary výseku. různé možnosti a tvary výseku. 
Na lepičce je možná i aplikace tetovaček,Na lepičce je možná i aplikace tetovaček,

unikátních kódů a samolepek. Ražba unikátních kódů a samolepek. Ražba 
dodává výrobkům na atraktivitě.dodává výrobkům na atraktivitě.



Cardbox Packaging si plně uvědomuje význam Cardbox Packaging si plně uvědomuje význam 
bezpečnosti konečných výrobků pro naše zákazníky. bezpečnosti konečných výrobků pro naše zákazníky. 
Z tohoto důvodu je společnost certifikována Z tohoto důvodu je společnost certifikována 
dle standardů BRC/IOP, ISO 9001, dle standardů BRC/IOP, ISO 9001, 
FSC a FDA compliance.FSC a FDA compliance.

Tiskneme výhradně nízkomigračními barvami Tiskneme výhradně nízkomigračními barvami 
a snahou je používat recyklovaný papír a snahou je používat recyklovaný papír 
a při výrobě postupovat co nejvíce ekologicky.a při výrobě postupovat co nejvíce ekologicky.

Silná orientace na potřeby Silná orientace na potřeby 
zákazníků, flexibilita a inovace jsouzákazníků, flexibilita a inovace jsou
jen některými výhodami firmy jen některými výhodami firmy 
Cardbox Packaging. Klademe důrazCardbox Packaging. Klademe důraz
na dlouhodobou spolupráci s našimi na dlouhodobou spolupráci s našimi 
obchodními partnery i zaměstnanci. obchodními partnery i zaměstnanci. 
Mezi naše hodnoty patří týmovost,Mezi naše hodnoty patří týmovost,
důvěra, čestnost a pracovitost.důvěra, čestnost a pracovitost.
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