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Obaly a belenie tovaru



 Ak je na snímku tlačidlo akcií - šípka, je potrebné sa ňou orientovať.

 Niektoré fotografie sú interaktívne, pri prezentácii vás posúvajú na 
ďalšiu – s obsahom súvisiacu snímku.

 Podčiarknutý text je hypertextom prepojený odkaz.

Pokyny k prezentácii



 Poznať jednotlivé druhy baliacich, viazacích a lepiacich 
materiálov.

 Správne sa rozhodovať  pri výbere baliaceho a viazacieho 
materiálu, 

 Dbať na správnu manipuláciu s lepiacimi materiálmi, 

 Dodržiavať zásady BOZP.

Cieľ vyučovacieho dňa



Materiály na balenie

Baliaci papier

Stuhy

Lepiace materiály



Druhy baliaceho papiera

 darčekový papier - vyrába sa v 
mnohých vzoroch i farbách,

 hodvábny – tenký priehľadný papier, 
väčšinou jednofarebný,

 natur – papier z lícnej strany potlačený 
alebo jednofarebný, z rubnej strany v 
prírodnej hnedej farbe,



Druhy baliaceho papiera

 obojstranný – papier, ktorý môžete 
použiť z oboch strán,

 celofán – tenká priehľadná fólia, 
vzorovaná alebo číra,

 holografická fólia - nepriehľadná fólia 
s dúhovým - holografickým efektom,



Druhy baliaceho papiera

 fólia – väčšinou z jednej strany 
strieborná, z druhej jednofarebná 
alebo vzorovaná,

 ručný so sušenými kvetmi – papier so 
zalisovanými farebnými kvetmi, 
v niekoľkých farebných odtieňoch,

 ručný so zlatými vláknami – papier so 
zalisovanými zlatými    vláknami 
v mnohých farbách,



Druhy baliaceho papiera

 ručne vyšívaný – vyrába sa v mnohých 
farebných odtieňoch     s rôznymi 
vyšívanými ornamentmi,

 ručne zdobený – v mnohých farebných 
odtieňoch s plastickými zlatými 
ornamentmi.



Stuhy

a) stuha plastová lesklá

b) stuha plastová matná 

c) papierová stuha

d) jutová stuha 

e) papierová šnúrka



Stuhy

f) tylová stuha 

g) prírodná bavlnená sieťka

h) látková stuha 

i) látková stuha s drôtikom

j) tenká šnúrka



Lepidlá a lepenky

a) obojstranná páska,

b) kvetinárska páska - pružná lepiaca 
páska zelenej farby,

c) tyčinkové lepidlo – vhodné 
k plošnému lepeniu papiera na papier,

d) penová obojstranná lepiaca páska –
na pripevňovanie doplnkov na darček, 
vzniká tzv. 3D efekt,



Lepidlá a lepenky

e) obojstranná priehľadná lepiaca páska 
– vyrába sa v šírke od 0,5cm do 5cm,

f) lepiaca pištoľ – výborná pomôcka 
k prilepeniu najrôznejších  doplnkov 
i mašlí na darčeky,

g) silikónové tyčinky – náplne do lepiacej 
pištole



Náradie pri balení

a) stolná trhačka – uľahčuje prácu 
s lepenkou,

b) nožnice na papier,

c) tupý nožík – vhodný na zakrútenie 
plastovej stuhy,

d) rozrezávačka stúh – pre efektné 
rozstrapkanie stuhy,

e) kružidlo,



Náradie pri balení

f) ostrý odlamovací nožík,

g) pravítko,

h) drevené špajle,

i) kvetinárske drôty,

j) guľatá ceruzka – pre natočenie 
papiera,

k) zošívačka. 



 opatrnosť pri práci s náradím,

 opatrnosť pri práci s lepiacou pištoľou,

 hygienické zásady balenia, 

 poriadok na pracovisku

BOZP pri balení



 Ktoré druhy baliacich materiálov 
poznáte ?

 Vymenujte základné pomôcky pri 
balení tovarov.

Vymenujte a vysvetlite zásady 
BOZP pri balení tovaru.
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