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  POTISK

Potisk je prováděn na sítotiskovém jednoúčelovém 
poloautomatickém stroji, kdy jsou potiskovány rotační tvary 
na plocho. Možnost použití na malé série potisku. Potisk 
je nejvýše tříbarevný a je prováděn barvami řady ECO-
SYSTÉM, schválenými hlavním hygienikem ČR. Tyto barvy se 
vyznačují dobrou přilnavostí na potiskovaný povrch, vysokým 
leskem a dobrou odolností proti chemikáliím, saponátům, 
rozpouštědlům a alkoholům. Základní barevná řada může být 
na přání zákazníka namíchána podle vzorníku PANTONE.

  OBTISKY

Jednou z dalších variant dekorování skla je dekorování 
obtisky. Ty jsou vyrobeny ze sklářských barev a následně 
vypalovány. Tento způsob se využívá hlavně při zpracování 
barevně náročných dekorů, nebo k dekorování tvarově 
náročného skla, které nelze přímo potisknout. Tato forma 
dekorování se úspěšně využívá hlavně k reklamním účelům.

  KOLOROVÁNÍ

Kolorování skla je moderní a velmi efektní variantou 
dekorování skla. Provádí se hygienicky nezávadnými, 
vysoce odolnými barvami, které ponechávají sklu jeho 
charakteristický lesk i průsvitnost a zároveň vytvářejí 
ochranný povlak, který sklo chrání. 
Barvy jsou v základní barevné škále s možností případného 
míchání v provedení od lesku po matný a strukturální povrch. 
Dekorování se provádí nástřikem a následným výpalem.

Rozměrové možnosti kolorování: 
 rotační tvary do průměru 220 mm a výšky 230 mm 
 jiné tvary je nutné konzultovat

  NÁSTŘIK

Nástřik skleněných předmětů všech tvarů barvami ze vzor-
níku PANTONE či RAL. Velikost zboží je dána průchodností 
pásové vypal. pece. Nástřik velkých předmětů nutno konzul-
tovat (možnost zhotovení přípravků, konzolí, atd.).

Pásová vypalovací pec : velká kapacita výpalu, průchodnost: 
šíře 1100 mm, výška 320 mm , vypalovací teplota do 600 °C.



INFORMACE O FIRMĚ: 
Kooperativa, v.o.d., sídlící v Uhlířských Janovicích je firma 
s dlouhou historií a tradicí zaměřující se na stavební 
kovovýrobu, zemědělskou kovovýrobu  a sklářskou 
výrobu. Ve sklářské výrobě se specializujeme na tvarování 
plochého skla a dekorování skla. Výrobky jsou certifikované 
na zdravotní nezávadnost, vhodné pro stolování a mají 
dostatečnou tepelnou odolnost pro tepelné zpracování 
pokrmů v mikrovlné troubě.

  TVAROVÁNÍ SKLA

Technologie výroby skla je založena na tvarování výřezů 
z plochého skla plamenem do kovových forem na speciálním 
výrobním zařízení. Touto metodou jsou vyráběny skleněné 
misky, kalíšky, podšálky, ale i velké mísy, podnosy a talíře až 
do průměru 330 mm a výšky 60 mm.  
Výhodou použité technologie, oproti jiným způsobům 
tvarování, je rovnoměrná stěna, relativně nízká hmotnost 
a kvalitní hladký povrch výrobků. Stejným způsobem se také 
vyrábějí misky pro použití v laboratořích.

Takto vyráběné výrobky jsou certifikované na zdravotní 
nezávadnost, je možno je použít ke stolování a mají 
dostatečnou tepelnou odolnost pro tepelné zpracování 
pokrmů v mikrovlnné troubě.
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