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Kdo jsme

CONROP, s.r.o. vznikl fúzí se spoleèností LANEX Packaging s.r.o. k 1.1.2013. 

Historie firmy

 - 1986:  JUTA, s. p. � zahájení výroby velkoobjemových vakù

 - 1990/91: LANEX, a.s. � vznik samostatného právního subjektu v rámci privatizace

 - 2001:  LANEX, a.s. � rozdìlení divizí dle výrobního programu (SPJ1 � Velkoobjemové vaky)

 - 2011:  LANEX Packaging s.r.o. � od�tìpení a vznik samostatného právního subjektu

 - od 1.1.2013 : CONROP, s.r.o. � fúze se spoleèností LANEX Packaging s.r.o.

Pøedmìtem podnikání CONROP, s.r.o. je výroba, vývoj a prodej flexibilních obalù (tzv. BIG BAGS), které slou�í k balení, manipulaci

a transportu zejména sypkých a tekutých hmot. Spoleènost je certifikována dle ISO 9001:2009, konstrukce vakù dle normy

ISO 21898. Sídlem spoleènosti jsou Bolatice, výrobní provozovny jsou dislokovány výhradnì v Evropì. CONROP, s.r.o. pùsobí 

celosvìtovì, pøes 90% tr�eb je realizováno exportem do více ne� 20 zemí svìta. 

Co dìláme a proè to dìláme

Hlavním výrobním programem firmy je výroba ètyøbodových velkoobjemových vakù, urèených pro specificky nároèné aplikace

v oblasti balení zejména v chemickém, potravináøském a farmaceutickém prùmyslu. K doprovodným sortimentním skupinám patøí 

výroba kontejnerových vlo�ek, vakù na kapaliny, speciálních výrobkù urèených pro velmi specifické vyu�ití, napø. protipovodòové 

bariéry, �icích nití a tkaných popruhù pro výrobu vakù.

Vedle kvality, kterou pova�ujeme za samozøejmost, je na�í hlavní devizou flexibilita, výroba na míru a rychlá dodávka na èas. Peèlivì 

dbáme na to, abychom maximálnì kvalitnì, rychle a pøesnì øe�ili po�adavky a potøeby na�ich zákazníkù a abychom ve svém 

podnikání vytváøeli dostateèné zdroje pro dal�í rozvoj spoleènosti.

Jaké je na�e poslání

Dlouhodobì a flexibilnì uspokojovat potøeby na�ich zákazníkù kvalitními a spolehlivými produkty s orientací na tzv. výklenkové trhy

a segmenty, je� vy�adují specializovaná øe�ení. Individuálním pøístupem ke ka�dému zákazníkovi, stálou péèí o jakost a vývojem 

nových produktù naplòovat pravidlo, které jsme si zvolili jako motto k logu na�í znaèky �professional solution�.
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Flexibilní støednì objemový vak (FIBC)
Støednì objemový vak, jeho� plá�� je vyroben z pru�ných materiálù jako jsou napø. polypropylenové tkaniny, který je navr�en pro 

kontakt s obsahem, a to buï pøímo nebo prostøednictvím vnitøní vlo�ky, a který lze po vyprázdnìní slo�it. Slou�í ke 

krátkodobému uskladnìní èi transportu materiálu.

Technické údaje:
� 100% recyklovatelnost: vaky jsou vyrábìny z polypropylenových a polyethylenových materiálù, je� jsou plnì recyklovatelné

    a nezatì�ují �ivotní prostøedí.

� Mohou být pou�ity pro materiály o teplotì -20 a� +60 °C.

� Vaky mohou být pou�ity jedenkrát (tzv. faktor bezpeènosti SF 5:1), vícekrát (SF 6:1) i mnohokrát (SF 8:1).

Výhody :
� Malé skladovací prostory prázdných vakù: a� 200 ks na paletì 80×120 cm v závislosti na specifikaci vaku.

� Nízká hmotnost, snadná manipulace, kompaktnost.

� Snadná dostupnost.

� �iroká mo�nost vyu�ití (vèetnì sypkých UN materiálù).

Rozmìry:
� Základna vaku je ètvercová nebo obdélníková, standardní základna vaku o rozmìrech od 50 do 125 cm, vý�ka a� 250 cm.

� Mo�nost individuálního pøístupu pøi nestandardních po�adavcích.

Pou�ití:
� Potravináøský prùmysl � mléèné prá�ky, kakao, obiloviny, mouka, oøí�ky, soli, cukr, atd.

� Chemický prùmysl � soli, fosfáty, uhlièitany, barviva, tonery, saze, polyamidy, dusitany, aditiva, atd.

� Farmacie � soli, slouèeniny, sypké slo�ky lékù, léky, atd.

� Stavebnictví � su�, kámen, písek, �tìrk, cement, atd.

� Døevozpracující prùmysl � piliny, odkory, døevo, pelety, atd.

� Tì�ební prùmysl � dr�, su�, vápenec, uhlí, atd.

� Recyklace � regranuláty, �upiny, drtì, úlomky.

� Rùzné � separace kalù ve vodním roztoku, zavazadla, sbìr drobného elektra, atd.

� Tekutejnery - olej, med, mléko, sirupy, ovocné a zeleninové ��ávy, �ampony, èistící prostøedky, tekuté chemikálie, které nepatøí

   do kategorie nebezpeèných látek.
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KVALITA
ISO 9001:2009

Vlastní akreditovaná zku�ebna
CONROP, s.r.o. má vlastní vybavenou zku�ebnu, je� je akreditovaná u Èeského institutu

pro akreditaci (èíslo osvìdèení 10/2014) a splòuje podmínky dohody ILAC

(mezinárodní dohoda o uznávání výsledkù akreditace).

Testování
Provádíme testování nejen hotových vakù, ale i v�ech vstupních materiálù, z nich� je vak

vyroben. Ka�dý vak je vyroben v souladu se schválenými technologickými pøedpisy,

které byly nejprve otestovány ve zku�ebnì.

100% vysledovatelnost
Vaky jsou oznaèeny nejen povinnou visaèkou se základními údaji o vaku vèetnì èísla objednávky, ale také speciálními visaèkami

s èísly pracovníkù, kteøí se na výrobì vakù podíleli. S pomocí operaèních systémù je mo�no rychle a efektivnì vysledovat historii 

ka�dého vstupního materiálu, který byl pøi výrobì Va�eho vaku pou�it.

Audity zákazníkù
Vaky a výrobny jsou nìkolikrát roènì auditovány na�imi zákazníky z øad významných výrobcù potravin, chemikálií èi farmacie, èím�

je zaji�tìna vysoká kvalita výroby a výrobkù.

Zdravotní nezávadnost
CONROP, s.r.o. je dr�itelem Certifikátu o zdravotní nezávadnosti vakù dle Naøízení Komise (EU) è. 10/2011 a Smìrnice Evropského 

parlamentu a Rady è. 94/62/EEC, èlánek 11, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a Vyhlá�ky Ministerstva zdravotnictví è. 38/2001 Sb.,

ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. CONROP, s.r.o. je také dr�itelem certifikátu ÈSN EN ISO 22000:2006, zaji��ující dodr�ování pravidel 

hygienické výroby obalù pro potravináøský prùmysl. Svým zákazníkùm nabízíme mo�nost výroby buï ve �standardním re�imu� nebo 

�re�imu extra èisté výroby�, co� je re�im podléhající speciálním interním pøedpisùm, jejich� cílem je zaji�tìní maximální èistoty 

výroby vakù zejména pro potraviny.

Certifikáty
� Migraèní testy dle  Naøízení Komise (EU) è. 10/2011

� Certifikát zdravotní nezávadnosti

� Etický audit dle SEDEX Smeta A

� Osvìdèení è. 167/9 - 2011 Úøadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ovìøování jakosti

� ÈSN EN ISO 22000:2006

� CONROP, s.r.o. je dr�itelem certifikátu kvality ÈSN EN ISO 9001:2009 zaji��ující stabilní kvalitu výroby.
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Standardní vaky
Klasické ètyøbodové (ale také dvou- a jednobodové) vaky se �irokým pou�itím pro vìt�inu 

sypkých a objemných materiálù s objemem do 3 m.

Vaky s konstrukcí
Vaky s vnitøní konstrukcí vhodné zejména pro pøepravu sypkých materiálù. Díky této 

konstrukci dochází k lep�ímu dr�ení pravoúhlého tvaru po celé vý�ce vaku, kdy je dodr�en 

ètvercový pùdorys balení, co� vede ke sní�ení pøepravního a skladovacího prostoru

a� o 30%.

ZÁKLADNÍ TYPY VAKŮ

S konstrukcí Bez konstrukce

3 
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 øeknìte co potøebujete, my najdeme øe šení  

Bezpaletové vaky
Obal a paleta v jednom. Nový moderní zpùsob balení sypkých hmot. Vyøe�ení skladování

a pøepravy jako celku. Hlavní pøedností tohoto typu vaku je zejména úspora v paletovém 

hospodáøství, kdy není nutno objednávat døevìné palety a pracovat s odpady,

napø. s rozbitými paletami. Dal�í výhodou je pøeprava vìt�ího mno�ství produktu (a� o 2%).

Pøi transoceánské pøepravì odpadá nutnost pou�ití fumigovaných èi plastových palet,

a v neposlední øadì je vak plnì recyklovatelný.

Filtraèní vaky
Speciální typ vaku slou�ící k separaci pevných èástic z kapalin, kdy pevné èástice zùstanou 

ve vaku a mohou být rovnou transportovány bez nutnosti dal�í nakládky/pøekládky.

VAKY ŠITÉ NA MÍRU

7 | 
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Omni vaky
Vaky u�ívané pro transport stavebního materiálu, hrubého �tìrku nebo zeleného odpadu. 

Bezpeèná manipulace pouze jednou osobou. Díky konstruovanému dnu a povolovacímu 

úvazku lze jednodu�e a bezproblémovì vaky vyprázdnit na dálku.

Vaky s dálkovým vysypáváním
Vaky urèené výhradnì pro situace, kdy je nutno vyprázdnit vak v takové vý�ce, �e by 

obsluhující personál musel vstoupit pod vak, a zároveò technické mo�nosti zákazníka 

neumo�òují pou�ít Omnivaky. Dálkové ovládání výsypného ventilu umo�òuje personálu 

bezproblémovou manipulaci s vakem pøi dodr�ení v�ech zásad bezpeènosti práce.

Vaky se �nìrovaným dnem
Zákazník zatáhnutím jedné �òùry snadno a rychle uvolní dno, èím� se materiál zaène volnì 

sypat.

VAKY ŠITÉ NA MÍRU



Vaky s postupným vysypáváním
Vaky se speciálnì upraveným dnem, kdy je do dna zapracován otevíratelný nerezový díl.

U tohoto typu vaku je mo�né postupné vysypávání materiálu dle konkrétních potøeb 

zákazníka. Pou�ití tohoto vaku je mo�né pouze se speciálním výsypným zaøízením.

Helibag
Typ vaku urèený pro pøepravu materiálù helikoptérou. Vak je zavì�en pod helikoptérou

a náklad je tak rychle a efektivnì pøepraven na potøebné místo urèení. Materiál je mo�no 

pøepravit i na obtí�nì pøístupná èi nebezpeèná místa. Tento typ vaku byl úspì�nì pou�it 

napøíklad pøi tvorbì provizorní hráze v horských oblastech v období tání snìhù,

pøi transportu osobních vìcí zamìstnancù na ropné plo�iny v moøi nebo pøi pøepravì 

rùzných materiálù na horské chaty.

VAKY ŠITÉ NA MÍRU
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Elektrostatické vaky
Vlastnost, která mù�e být aplikována u v�ech konstrukèních typù vakù.

Vhodné pro pøepravu materiálù, které pøi manipulaci mohou generovat elektrostatické 

náboje. Díky øe�ení elektrostatickými vaky pomáháme na�im zákazníkùm vylouèit rizika 

spojená s elektrostatickým nábojem, zejména v prostøedí s potencionálním nebezpeèím 

vznícení pra�ných èástic a následné exploze.

Typizace vakù:
� Typ A (standardní): standardní vak bez po�adavkù na odvod el. náboje.

� Typ B (s prùrazným napìtím): prùrazné napìtí stìny vaku musí být men�í nebo rovno 6 kV.

� Typ C (vodivý s nutností uzemnìní): povrchový odpor ka�dého místa vaku vùèi zemi

    je men�í ne� 1,0 × 10

� Typ D (vodivý bez uzemnìní): náboj je rozptýlen do atmosféry pøes speciální vodivá

    vlákna.

Konické vaky
Vaky vhodné pro materiály, jejich� vyprázdnìní z klasických vakù by mohlo zpùsobit 

problém. Vaky s kónickým dnem zabraòují ulpívání jemných materiálù v rozích vaku. 

Kónické vr�ky umo�òují lépe vyu�ít plnící kapacitu vaku. Konické dno mohou mít v�echny 

tøi základní typy vakù � standardní, Q-vak i UN vak. Typickým materiálem pro tento typ vaku 

jsou tonery nebo potravináøské �kroby.

SPECIÁLNÍ VAKY

7 Ω.



UN vaky
Skupina vakù se speciálním pou�itím v oblasti pøepravy nebezpeèných látek. UN vaky jsou 

navrhovány v souladu s pøedpisem United Nat ions Recommendat ions

on the Transportation of Dangerous Goods, bì�nì známého jako Orange Book a dále pak 

testovány podle pøedpisù vycházejících z Orange Book pro silnièní (ADR), �eleznièní (RID)

a lodní dopravu (IMDG - Code). UN vaky z na�í produkce jsou vysoce dimenzovány

a nabízeny pro materiály z obalových skupin II a III podle kapitoly 9 z Orange Book.

Mo�nosti:
� 13 H1 - PP FIBC re�né bez folie

� 13 H2 - PP FIBC ka�írované bez folie

� 13 H3 - PP FIBC re�né s folií

� 13 H4 - PP FIBC ka�írované s folií
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SPECIÁLNÍ VAKY
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KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ

Otevøený vrch Násypný ventil Zástìra Otevøený vrch s klopou Násypný ventil Galena

Výsypný ventil
Rozeta

Výsypný ventil
Galena

Rovné dno Výsypný ventil Plnì otevíratelné dno Výsypka s klopouKónické dno

Provedení násypné a výsypné èásti vaku

Materiál

Zatìsnìní

Jednoduchý zátìsBez zátìsu Dvojitý zátìs (kompletní) Trojzátìs

Re�ná tkanina    Re�ná vodivá tkanina  Sandwichová tkanina

Ka�írovaná tkanina   Ka�írovaná vodivá tkanina  Oboustrannì ka�írovaná tkanina

A�urová tkanina (tzv. bramborová tkanina)
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A2 (Klasik)A1 (Adler) B1 (Tunel)

C1 (jednobodové) Spøe�ené popruhy Nekoneèná smyèkaB2 (dvoubodové)

Zpùsoby zavì�ení vaku

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ
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KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ

Uzavírací systémy

Vnitøní folie
� Tvarovaná × netvarovaná

� Vlo�ená × lepená × v�itá

� LDPE, HDPE, Alu, EVOH, red. LDPE, mLDPE, A/S LDPE, vodivá LDPE

� Koextrudovaná ne/vodivá folie

Metal Lock Suchý zipB-LockFix Lock

Colson Plochá �òùra Kulatá �òùra

Plastové trubièky
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ZPŮSOBY MANIPULACE
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Tekutejnery
Nový progresivní typ vaku je vhodný pro pøepravu kapalin. Lze jej vyu�ít pøedev�ím

v chemickém, potravináøském prùmyslu a v zemìdìlství. K manipulaci a dopravì

se pou�ívají bì�né manipulaèní prostøedky - vysokozdvi�ný vozík, kamión, ISO kontejner.

Základní typy:
� Vícecestný � kovová paleta � objem 1000 l, stohovatelný a� ve 4 vrstvách.

� Jednocestný � 8HR (osmihran) � objem 250�1000 l, nestohovatelný.

� Vak na kvas � skladování kvasu � objem 250�1000 l.

� Skladovací � objem 500�1000 l.

OSTATNÍ VÝROBKY



Kontejnerové vlo�ky
Obalové produkty vyrobené z polypropylenových tkanin, které slou�í k pøepravì vìt�ího 

mno�ství pøevá�nì sypkých materiálù v kontejnerech a chrání pøepravovaný produkt

pøed kontaminací. Snadná instalace (ménì ne� 10 minut), vìt�í pøepravní kapacita 

materiálu a nízká hmotnost obalu vedoucí k zajímavým úsporám nákladù jsou dùvody,

proè je tento typ obalu stále èastìji vyu�íván.

Charakteristika:
� Základní rozmìrová øada pro 20� a 40� kontejnery.

� Uchycení pomocí úvazkù pøes kovová oka v kontejneru.

� Popruhový systém pro uchycení a stabilizaci pøední stìny v kontejneru pomocí kovových

   tyèí (bulkhead).

� Stìny z polypropylenových tkanin od gramá�í 65+25 gr/m2 do 200+30 gr/m.

� Provedení vlo�ek lze pøizpùsobit speciálním po�adavkùm zákazníka.

Zásobníková sila
Lehký flexibilní obal vyrobený z polypropylenové tkaniny slou�ící ke skladování a dávkování 

�iroké �kály sypkých materiálù v podobì granulí, drtí a jiných produktù. Je dodávaný

na míru podle po�adavku zákazníka, jedná se èistì o zakázkovou výrobu.
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OSTATNÍ VÝROBKY
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PP �icí nitì
Polypropylenové �icí nitì vyrábíme v délkových hmotnostech 3300 dtex a� 6600 dtex 

(3000�6000 den).

�icí nitì jsou opatøeny zdravotnì nezávadnou povrchovou úpravou bez chuti a bez 

zápachu, která umo�òuje �ití velkou rychlostí, bez po�kození struktury nitì tøením

(a následnou vysokou teplotou). Výrobek u�itý ze zdravotnì nezávadných nití nachází 

vyu�ití v rùzných odvìtvích prùmyslu nároèných na èistotu, zejména pak v potravináøském, 

farmaceutickém nebo chemickém prùmyslu.

Nitì se pou�ívají zejména pro se�ívání polypropylenových tkanin a vyznaèují se vysokou 

pevností a ta�ností, které zaji��ují potøebné vlastnosti �vu i pøi vysokém zatí�ení.

Úpravy:
� Mo�nost rùzných apretací

� UV stabilizace dle normy 21898

� Mo�nost dodateèných zákrutù a skaní (30�85 zákrutù na metr)

Barvy:
� Èiré (bílé), modré, èerné, ostatní barvy na vy�ádání

OSTATNÍ VÝROBKY



Standardní popruhy
Vysoká pevnost, barevná stálost a stabilizace vùèi UV záøení pøedurèuje popruhy jako 

ideální souèásti velkoobjemových vakù.

Provedení:
� Min. �íøka 25 mm, standardnì pak 35, 40, 45, 50, 55, 75, 90 mm, tlou��ka 1 � 2,9 mm

� Vysoká pevnost, barevná stálost a stabilizace vùèi UV záøení

� Barvy: bílá, trikolora, modrá, èerná, ostatní barvy na vy�ádání

Popruhy Polys
Popruhy se zvý�enou odolností proti ohybu a vy��í tvarovou stálostí.

Provedení:
� �íøka 25 mm, standardnì pak 35, 40, 45, 50, 55, 75, 90 mm, tlou��ka 1 � 2,9 mm

� Vysoká pevnost, barevná stálost a stabilizace vùèi UV záøení

� Barvy: bílá, trikolora, modrá, èerná, ostatní barvy na vy�ádání

PPV popruhy (Multifilament)
Popruhy vyrobené z polypropylenových multifilamentních vláken jsou mìkké a splývavé, 

pøi shodných rozmìrových parametrech mají ve dvouvrstvé vazbì vy��í pevnost. Vhodné 

pro pou�ití v bra�náøské a èalounické výrobì, ve výrobì sportovních potøeb a mnoha 

dal�ích oborech textilní výroby.

Provedení:
� �íøka 25 mm, standardnì pak 35, 40, 45, 50, 55, 75, 90 mm, tlou��ka 1 � 2,9 mm

� Vysoká pevnost, barevná stálost a stabilizace vùèi UV záøení

� Barvy: bílá, èerná, ostatní barvy na vy�ádání
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OSTATNÍ VÝROBKY
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Poznámky



Poznámky
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Poznámky
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Phone: +420 553 751 111

Hluèínská 93/7, 747 23 Bolatice, Czech Republic
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