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Firma traytec byla založena v prosinci 2009. Od té doby se vyvi-
nula v silného specialistu na konstrukci a výrobu jednorázových 
a opakovaně použitelných nosných systémů (tzv. blistrů). Ty jsou 
vyrobeny z různých plastů v hlubokotažném procesu pro různá 
průmyslová odvětví a přizpůsobují se individuálním požadavkům 
našich zákazníků.
Již po necelém roce od založení dynamicky rozvíjející se 
společnosti traytec byl ve fi rmě zaveden systém managementu 
jakosti dle DIN EN ISO 9001, v němž jsou všechny vnitřní a vnější 
práce nebo výrobní procesy pevně ukotveny.
Navíc byla fi rma traytec v roce 2014 vyhlášena jedním z nejvíce 
inovativních středních podniků („Top 100“). 

Používané materiály:

 ABS

 ABS-TPU

 ABS-TPU (ESD)

 PS

 PS (ESD) 

 PE

Použitá síla materiálu:

0,3 – 12 mm   

  

Data + Fakta

 Založení společnosti v prosinci 2009

 85 zaměstnanců

 Roční obrat 2014: 9,6 Mil. €

 Roční obrat 2015 (prognóza): 13,0 Mil. €

 Roční obrat 2016 (prognóza): 15,5 Mil. €

 Od roku 2010 certifi kace dle DIN EN ISO 9001

 PP

 PET (A-PET, PET-G, PET GAG, A-PET/PE)
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Na začátku každého nového projektu probíhají  podrobné a in-
dividuální konzultantské pohovory. V úzké spolupráci se záka-
zníkem nacházíme optimální obalové řešení.
Na tomto základě je vyhotovena nabídka a první layout uložení 
dílce do příslušného obalu pro zákazníka.
Naše fi rma dbá v každém případě na úplný seznam požadavků 
zákazníka: od optimální ochrany produktu (polohy dílce) při 
maximálním využití dostupných míst prostřednictvím vhodných 
vnějších rozměrů pro jednotlivá lůžka, až po využití požadovaného 
materiálu (barevný, transparentní, odolný vůči oleji, odolný proti 
oděru apod..).

Firma traytec reaguje na potřeby zákazníka a vyvíjí nové, více 
funkční a úspornější řešení.

Prodej 
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Na základě požadavků zákazníka se v konstrukčním oddělení 
individuálně vyvíjí nové blistry pro širokou škálu velikostí.
V současné době pracuje v oddělení konstrukce 8 kvalifi kovaných 
techniků, kteří používají špičkové podpůrné programy. 
Automaticky je každý nově vyvinutý obal společně s 3D, 2D vý-
kresem a 3D tiskem (vzor hnízda) poskytnut v co nejkratším 
možném termínu zákazníkovi.

Konstrukce
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Všechny hliníkové formy jsou ofrézovány v určitých tolerancích 
dle výkresové dokumentace. Tyto práce také zahrnují zavedení 
vakuových otvorů, přesné spojující odsávací systémy a dokončení 
nástroje.
Dalším úkolem je zakládání a vyhledávání hotových nástrojů 
prostřednictvím systému řízení SAP. 

Ke každé hliníkové formě jsou automaticky vyráběny přítlačné 
formy. Tyto formy jsou vyráběny manuálně z vysoce tepelně 
odolného dřeva a jsou pokryty speciální plstí. Formy zajišťují 
rovnoměrné rozložení vstupního materiálu v průběhu procesu te-
pelného tvarování ve výrobě. 
Ve zvláštních případech, kdy je obtížné vytvořit tyto vrchní formy 
ze dřeva, jsou vyrobeny z materiálu POM.

Všechny hliníkové formy jsou ofrézovány v určitých tolerancích 
dle výkresové dokumentace. Tyto práce také zahrnují zavedení 
vakuových otvorů, přesné spojující odsávací systémy a dokončení 

Dalším úkolem je zakládání a vyhledávání hotových nástrojů 

Výroba hliníkové 
formy

Výroba dřevěné 
formy
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Plánování výroby
Firma traytec vyrábí nosné systémy fl exibilně a individuálně dle 
specifi ckých požadavků zákazníků v různém stupni automatizace. 
Podle výrobního plánování v programu SAP je každý krok při výrobě 
zaznamenán pomocí čárových kódů tak, že je počet vyrobených 
blistrů viditelný kdykoliv na každém kroku v tomto systému. 
Kromě toho je vždy možné vidět, v jaké fázi se daný produkt 
nachází, a v krátkodobém výhledu jsme schopni poskytnout infor-
mace zákazníkovi o termínu dodání. 
Před zahájením výroby je obsluha stroje na krátkém meetingu 
vždy informována o dodržení správného postupu výroby.
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Před začátkem každé výroby blistrů probíhá příjem vstupního ma-
teriálu. 
Trvale vysokou úroveň kvality materiálu, který má být zpracován, 
dosáhla naše společnost tím, že jej uložila do zvláštních, pod kon-
trolou klimatizovaných místností. Teprve krátce před zahájením 
výroby se materiál přivádí k výrobnímu stroji. Je však velký rozdíl 
mezi vstupním materiálem pro výrobu blistrů jednocestných (ma-
teriál v rolích) a blistrů vícecestných (materiál v podobě desek).
Při výrobě jednotlivých výrobních zakázek jsou blistry balené dle 
specifi kací zákazníka (tzv. balících předpisů). Následně jsou obaly 
dodány na náš sklad hotových výrobků, kde se používá metoda 
FIFO.

Naše společnost provádí také další úkony od potisku, ultrazvu-
kového svařování až po výrobu držáků etiket k aplikaci štítků na 
obal.

Firma traytec přikládá velkou důležitost nejvyšší kvalitě pro výrobu 
obalů a jako dlouholetého a zkušeného partnera si zvolila fi rmu 
ILLIG.

Moderní výroba zaručuje v kombinaci s kontinuální optimalizací 
výrobního procesu vysoce kvalitní produkty s různými možnostmi 
použití.

Produkce 
(tok materiálu)
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Pro lékařský a farmaceutický průmysl vyrábí fi rma traytec, 
s použitím speciálních materiálů, v čistých prostorách ISO třídě 8.

Tyto speciální balíčky obsahují přepravní zásobníky pro ampule, 
inhalátory a těla injekční stříkaček.
Dále vyrábí obaly pro potravinářský průmysl dle hygienického hle-
diska (HACCP) například pro:
 Ovoce a zeleninu
 Šunku

Clean room
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Pro automobilový průmysl vyrábí fi rma traytec jednocestné i ví-
cecestné (nevratné  i vratné) blistry pro nejrůznější účely použití.

Jednocestné  blistry
Jednocestné (nevratné) blistry jsou určeny pouze pro jedno pou-
žití a slouží především pro transport do vzdálených zemí. Vyrábě-
ny jsou na plnoautomatických strojích, síla materiálu od 0.3 mm 
do 2 mm.

Jednocestné (nevratné) obaly jsou vždy levnější než obaly více-
cestné (vratné).

Vícecestné blistry
Vícecestné blistry jsou určeny pro opakované použití. To je obvykle 
určené pro krátké přepravní vzdálenosti, např. v rámci výrobního 
závodu nebo do sousedních zemí. 
Vícecestné blistry se vyrábí na poloautomatických strojích z 
tloušťky materiálu od 2,0 mm do 12,0 mm.

Vícecestné blistry jsou efektivní po stránce svých jedinečných po-
řizovacích nákladů a jsou šetrné k životnímu prostředí.

Dlouhé cesty, krátké cesty – vratné a nevratné obaly 

dostačují nejrůznějším požadavkům   celosvětového 

automobilového průmyslu.

Dlouhé cesty, krátké cesty – vratné a nevratné obaly 

dostačují nejrůznějším požadavkům   celosvětového dostačují nejrůznějším požadavkům   celosvětového 

automobilového průmyslu.

dostačují nejrůznějším požadavkům   celosvětového 

automobilového průmyslu.

Automobil



V elektrotechnickém průmyslu vyrábí společnost traytec celou 
řadu produktů pro citlivé komponenty z disipativních materiálů.
Tyto speciální nosné systémy (blistry) mají za úkol nejen zabránit 
možnému elektrostatickému náboji, ale také přenosu náboje již 
existujícího.

Použité materiály:
 PS-EL (odpor <108 Ohm)
 A-PET PTD disipativní (vertikální odpor 109-11 Ohm)
 A-PET disipativní (povrchový odpor 109-11 Ohm)

Nosné systémy fi rmy traytec jsou  adaptabilní

pro elektronické produkty, splňují standardy a

licenční požadavky

Celá výrobní ESD dávka obalů je vždy proměřena a zaznamenána 
(zaprotokolována).

Rozměrová přesnost těchto podpůrných systémů umožňuje jed-
noduchou roboticky asistovanou operaci. Ergonomické rukojeti 
po stranách zajištují bezpečnou klasickou ruční manipulaci s blis-
trem.
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Nosné systémy fi rmy traytec jsou  adaptabilní

pro elektronické produkty, splňují standardy a

licenční požadavky

ESD

Elektronika



Naše podpůrné systémy splňují vysoké bezpečnostní, hygienické, 
speciální přepravní a skladovací podmínky pro zařízení lékařského 
a farmaceutického odvětví.

Pro lékařský a farmaceutický průmysl vyrábí fi rma traytec v 
čistých prostorách ISO třídě 8 s použitím materiálů se schválením 
FDA speciální obaly pro:
 Ampule
 Inhalátory
 Stříkačky
 Kloubní hlavice a pánve
 A mnoho dalšího

Zdravotnictví & 
Farmacie

Nosné systémy fi rmy traytec jsou adaptabilní 

pro zdravotnické výrobky, splňují standardy a

licenční požadavky.
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Pro potravinářský průmysl vyrábí fi rma traytec v prostředí čistoty 
dle normy ISO třídy 8 za použití bezpečných potravinářských 
plastů:

 Obaly pro ovoce a zeleninu
 Obaly pro šunku
 A mnoho dalšího
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Potraviny

Displeje

Samozřejmost – umělohmotné a speciální 

výrobky pro potravinářský průmysl a displeje 

všeho druhu se sestávají z široké palety 

nejrůznějších plastů.

Firma traytec vyrábí displeje z nejrůznějších materiálů např. Po-
lystyren, ABS a PET pro rozličná odvětví. Barva plastu je přizpů-
sobena individuálním potřebám.

Široká výrobní paleta obsahuje:
 speciální obaly pro kosmetický průmysl
 zvláštní řešení veškerých typů
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info@traytec.de 
www.traytec.de

p +49 5924 -99717-0   
f +49 5924 -99717-10

Budapester Straße 3   
D-48455 Bad Bentheim

Ausschnitt von Dortmund bis Hannover bis Nordsee
Traytec in Karte einzeichnen
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