ZABAG s.r.o.
Obalové materiály
Obalové materiály s tradicí
Obalové materiály šetrné k životnímu prostředí

ZABAG s.r.o.
zabag@zabag.cz
zabag.olomouc@email.cz
www.zabag.cz

O nás
• Společnost ZABAG s.r.o. je rodinná firma působící na trhu obalových materiálů od roku 1997. Od roku 2007
vystupujeme pod názvem ZABAG s.r.o.
• Zabýváme se prodejem nových a jednou použitých velkoobjemových vaků big bag, kartonových krabic,
ekologických obalových materiálů a přepravních palet.
• Provozujeme 2 pobočky:
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

p. Radovan Žákovský (jednatel)
Kouty 1413 (areál Agrocentrum), 757 01 Valašské Meziříčí
Prodej velkoobjemových vaků Big Bag
Prodej palet EURO/EPAL

OLOMOUC
p. Jan Pelc (vedoucí pobočky Olomouc)
ČSA 903, 783 53 Velká Bystřice
Použité kartonové krabice
Použité i nové palety včetně (EURO/EPAL)
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Tým
Radovan Žákovský / jednatel a zakladatel společnosti ZABAG s.r.o.
+420 720 557 797

ZABAG s.r.o.

zabag@zabag.cz

Kateřina Žákovská/ jednatelka
zabag@zabag.cz

Jan Pelc/ vedoucí pobočky Olomouc

Loučka 213, 756 44 Loučka
IČ: 27824071
DIČ: CZ27824071

www.zabag.cz

+420 724 455 470
zabag.olomouc@email.cz

ZABAGCZ

Mgr. Kristýna Žákovská/ Manažerka marketingu a prodeje
+420 721 620 156
zabag.olomouc@email.cz
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Produkty

Velkoobjemové vaky BIG BAG
ONLINE KATALOG VAKŮ ZDE
https://www.zabag.cz/kategorie/velkoo
bjemove-vaky-big-bag-pouzite/

 Použité:
 Jednou použité převážně z potravinářských
provozů.

 Vždy čisté, kompletní a připravené k dalšímu
použití.
 Cenově výhodnější než nové vaky big bag.
 Opakované využívání obalových materiálů je
šetrné k životnímu prostředí.

 Nové:
 Zajistíme výrobu nových velkoobjemových vaků big bag
jakéhokoliv typu dle Vašich potřeb a požadavků.
 Spolupracujeme s prvotřídními výrobci, kteří si zakládají zejména
na kvalitě vaků.
 Díky velkému objemu zakázek máme u výrobců výrazné slevy.
Tyto slevy jsme schopni přenést do výsledné ceny.
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Produkty

Použité kartonové krabice

Dlouhodobě podporujeme naše zákazníky zejména snížením nákladů na obalové materiály.

 Nabízíme jednou použité nebo nové nevyužité kartonové krabice.

PROČ využívat jednou použité krabice?

 Jednou použité kartonové krabice jsou výrazně levnější než krabice nové.

 Za kvalitu krabic ručíme, jelikož každý kus ručně kontrolujeme. Díky jedinému použití je kvalita téměř srovnatelná
s novými kartonovými krabicemi.
 Velké zásoby kartonových krabic skladem.
 Rychlé dodání reagující na potřeby zákazníků.
 Opakovaným používáním kartonových krabic společně šetříme životní prostředí. Snažíme se zamezit zbytečnému plýtvání
s obaly a podpořit ekologické obalové hospodářství.
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Produkty

Použité kartonové krabice

ONLINE KATALOG
KARTONOVÝCH KRABICE ZDE

https://www.zabag.cz/kategorie/
pouzite-kartonove-krabice/
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Produkty

Ekologické tašky z netkané textilie rozpustitelné v horké vodě

 Tašky z netkané textilie jsou vyrobeny z unikátního materiálu (materiál na bázi polyvinylalkoholu, který neobsahuje ropnou
složku, s využitím přírodních plynů a vápence).
 Taška je rozpustitelná v horké vodě (+85 °C) nebo se rozloží v přírodě bez použití horké vody do 180 dní na složky, které
jsou v přírodě běžné.
 Studená voda (např. déšť) tašce neublíží.
 Ekologická náhrada tašek na jedno použití. Ale jsou odolné a použitelné opakovaně. Nosnost je srovnatelná s plastovými sáčky.
 Na tašky je možné natisknout ekologickými barvami Vaše logo.

ONLINE KATALOG

NALEZNETE ZDE
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Produkty

Přepravní palety

ONLINE KATALOG
PŘEPRAVNÍCH PALET ZDE
https://www.zabag.cz/kategorie/
palety/

 Nové i použité přepravní palety:
 Mimo typy palet v našem online katalogu nabízíme zcela nové palety různých rozměrů dle požadavků zákazníka.
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Děkujeme za pozornost.
Loučka 213, 756 44 Loučka

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

IČ: 27824071
DIČ: CZ27824071
Radovan Žákovský (jednatel společnosti)
+420 720 557 797
zabag@zabag.cz

Jan Pelc (vedoucí pobočky Olomouc)
+420 724 455 470
zabag.olomouc@email.cz

Mgr. Kristýna Žákovská
+420 721 620 156
zabag.olomouc@email.cz

www.zabag.cz
ZABAGCZ
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