
PRIVÁTNÍ ZNAČKY  
STANDARDNÍ NABÍDKA
PODPOŘTE SVÉ PODNIKÁNÍ POMOCÍ  
VLASTNÍ PRIVÁTNÍ ZNAČKY



SLUŽBY PRIVÁTNÍ ZNAČKY

NABÍDKA BALENÍ BALANCE

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

Pro další informace ohledně našeho sortimentu nás 
prosím kontaktujte.

SPLNĚNÍ VŠECH VAŠICH POTŘEB

STANDARDNÍ PORTFOLIO OBALŮ

Společnost MOL Lubricants je jedním z klíčových hráčů v oblasti výroby olejů a maziv ve střední a východní 
Evropě. V Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku má největší tržní podíl v prodeji vysoce kvalitních značkových 
automobilových a průmyslových olejů a maziv a souvisejících služeb. V rámci podpory dokážeme naše produkty 
upravit přesně dle potřeb našich partnerů a dodávat je pod privátní značkou. 

Náš tým prodejců, technických expertů a marketingových odborníků vás provede celým procesem od začátku 
do konce. Poskytujeme odborné znalosti o formulacích, mísení a balení. Na základě našich rozsáhlých vědomostí 
předáváme našim partnerům cenné informace o nejnovějších trendech v oblasti olejů a maziv, aby produkty více 
vyhovovaly potřebám zákazníků. Náš velkokapacitní výrobní závod a laboratoř nacházející se přímo v místě výroby 
nám umožňují nabídnout klientům velký výběr balení včetně volně ložených produktů a dodání po celém světě 
a včas. Provádíme přísnou kontrolu kvality, zajišťujeme produkty nejvyšší kvality, které splňují požadavky, nebo 
dokonce převyšují nároky obvyklých norem a specifikací. Využijte naše odborné znalosti a spolehlivé produkty 
a podpořte své podnikání!

OLEJE

16 ks/krabice  
960 ks/paleta*  
Velikost uzávěru: SK 38

3 ks/krabice  
120 ks/paleta*  
Velikost uzávěru: SK 38 a 50

20 ks/krabice  
600 ks/paleta*  
Velikost uzávěru: SK 38

5 ks/krabice  
140 ks/paleta*  
Velikost uzávěru: SK 38 a 50

Průmyslové 
oleje

Oleje a maziva 
pro nákladní 
automobily

Oleje a maziva 
pro zemědělské 
stroje

LubCheck 
diagnostika  
olejů a strojů 
 – zpoplatněno

Školení

Online průvodce 
mazivy – zpoplatněno

OEM  
schválení – 
zpoplatněno

Oleje a maziva 
pro osobní 
automobily

Plastická  
maziva

0,6 L 5 L1 L 4 L

Standardní barvy balení  

Standardní barvy uzávěrů     

* Velikost europalet 1200 x 800 mm

Balení

Návrh

Složení



NABÍDKA BALENÍ ARCADE

20LITROVÉ OBALY

NABÍDKA BALENÍ VERTEX

12 ks/krabice  
792 ks/paleta*  
Velikost uzávěru: SK 38

28 ks/paleta* 
Velikost uzávěru: DIN 61

8 ks/krabice  
480 ks/paleta*  
Velikost uzávěru: SK 38

3 ks/krabice  
120 ks/paleta*  
Velikost uzávěru: SK 38

12 ks/krabice  
540 ks/paleta*  
Velikost uzávěru: SK 38

3 ks/krabice  
132 ks/paleta*  
Velikost uzávěru: SK 50

3 ks/krabice  
120 ks/paleta*  
Velikost uzávěru: SK 38

3 ks/krabice  
132 ks/paleta*  
Velikost uzávěru: SK 38 a 50

0,6 L

20 L

1 L

5 L1 L

4 L

4 L

5 L

Standardní barvy balení  

Standardní barvy uzávěrů  

Standardní barvy balení 

Standardní barvy uzávěrů       

Standardní barvy balení    

Standardní barvy uzávěrů      

Hmotnost: 900, 1150 and 1300 gramů

* Velikost europalet 1200 x 800 mm

* Velikost europalet 1200 x 800 mm

* Velikost europalet 1200 x 800 mm



MALÉ A VELKÉ SUDY

VELKOOBJEMOVÉ

MALÉ A VELKÉ SUDY

Tloušťka stěny: 
0,5*0,5*0,5 mm 
9 sudů/paleta*

Tloušťka stěny: 
1,0*0,8*1,0 mm 
4 sudy/paleta*

60 LITRŮ 216,5 LITRŮ

213 LITRŮ

PLASTICKÁ MAZIVA

Tloušťka stěny:  
0,7*0,6*0,6 mm

60 LITRŮ

IBC

Repasovaný, plastový 

Tloušťka stěny: 
0,8*0,7*0,8 mm

1000 LITRŮ

PLASTOVÉ KARTUŠE A KBELÍKY

20 ks/krabice  
1400 ks/paleta*

8 ks/krabice na 1 kg 
256/60/32/24/18 ks/paleta*

400 GRAMŮ 1/5/10/17/20 KG

Standardní barvy    Standardní barvy  

Standardní barvy 
sudů 

 1003  1018  1021  1036  2002  

 2003  2004  3000  3001  3003  

 3009  3020  5002  5003  5005  

 5010  5011  5012  5013  5015  

 5017  6010  6016  6029  6031  

 6032  7001  7016  7030  9005  

 9006  9010  9018  9022 

Standardní barvy 
uzávěrů  RAL 9010,  RAL 3000

Standardní barvy 
sudů 

 1003  1018  1021  1036  2002  

 2003  2004  3000  3001  3003  

 3009  3020  5002  5003  5005  

 5010  5011  5012  5013  5015  

 5017  6010  6016  6029  6031  

 6032  7001  7016  7030  9005  

 9006  9010  9018  9022 

Standardní barvy 
uzávěrů  RAL 9010,  RAL 3000

* Velikost palety: 1200x1200 mm

* Velikost europalet 1200 x 800 mm



A Pro produkty v malých baleních (0,6, 1, 4 a 5 l) následně po schválení grafiky vyhotovíme 
etiketu odpovídající image vaší značky. Na požádání je náš tým připraven se podílet na návrhu 
etikety. 

A U 20litrových a větších obalů standardně poskytujeme bílé etikety s názvem produktu a po-
vinnými technickými údaji a textem. Pokud si přejete zvláštní etiketu s grafickými prvky, rádi 
s vámi budeme spolupracovat na grafickém návrhu a tiskovém rozvržení. 

A Na požádání lze na sudy vytisknout jednobarevné logo. Sud může mít maximálně tři barvy, 
včetně barvy loga.

A Kromě našeho obecného portfolia pro vás vytvoříme a dodáme jedinečné obalové materiály 
s podporou našeho odborníka na obalové technologie.

Náš partner je vždy na prvním místě, proto jsme připraveni flexibilně 
plnit všechny vaše požadavky. Máte-li dotazy ohledně speciálních 
dodacích a doručovacích podmínek, kontaktujte naše obchodní zá-
stupce prosím!

Abychom vám mohli nabídnout co nejlepší podmínky, naše společnost věnuje zvláštní pozornost 
efektivní práci a přesnému plánování. Z důvodu maximální optimalizace výrobních kapacit a poptá-
vek od zákazníků bylo stanoveno minimální objednané množství: 4 tuny pro cisternové dodávky 
(volně ložené) nebo 3 tuny na balicí jednotku pro menší obaly.

Realizaci produktů privátní značky můžeme zahájit u předpokládaného objemu ročního potenciálu 
minimálně 5 tun na balení.

Naši odborníci vám poskytnou podporu od plánování až po realizaci. Požadovaná doba realizace 
se může měnit podle náročnosti projektu. Předpokládaný časový rámec je šest měsíců u produktů 
s 5litrovými a menšími obaly, přibližně 2 měsíce pro 20litrové obaly a sudy a přibližně 1 měsíc u kon-
tejnerů IBC a volně ložených produktů.

Ohledně dodacích termínů vám přesné informace poskytne náš obchodní zástupce po dohodě s na-
šimi odborníky.

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

BALENÍ A DESIGN

OBJEDNANÉ MNOŽSTVÍ

REALIZAČNÍ RÁMEC



MOL Česká republika, s.r.o.  
Purkyňova 2121/3 
110 00  Praha 1 

Technický servis 
t: +420 241 080 821/800 
e: oleje@molcesko.cz 
www.molcesko.cz


