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1. Předmluva STABILO  

a. Kdo jsme 
Pera s kultovním statusem – to je definice společnosti STABILO. STABILO je ještě stále rodinná 
společnost a je jedním z předních světových výrobců psacích potřeb. Různé výrobky společnosti 
STABILO činí životy miliónů lidí každý trochu barevnějšími dodáváním výrobků německé kvality a 
aplikováním inovativních designů do každého pera. 
STABILO je součástí skupiny Schwan-STABILO. S více než 1 500 zaměstnanci vyrábíme pro naše 
zákazníky oblíbená pera a tužky ke zvýrazňování, kreslení, psaní a vybarvování. Naše výrobky, 
které vyrábíme v městě Weißenburg (Německo), Českém Krumlově (Česká republika) a Johor 
Bahru (Malajsie), jsou k dostání na celém světě ve více než 180 zemích. Už přes 160 let vytváříme 
pera, která jsou stejná jako naše značka: trendová, inspirativní a vizionářská! 

b. Naše hodnoty 
Všichni jsme součástí týmu a každý z nás přispívá k plnění cílů. Máme vzájemnou víru a můžeme 
se na sebe vzájemně spolehnout. To nás činí silnými a sebevědomými − a zároveň nám to 
poskytuje jistotu, že musíme klást otázky. Našich šest základních hodnot − dohoda o našich 
cílech, síla díky vzájemné důvěře, týmová práce, sebekritika, úspěch a důvěra − se vyvinulo z 
tohoto základního principu. Podle našeho názoru nedávají hodnoty smysl, pokud nimi nežijeme. 
Toto je výzva, které se každý den rádi přijímáme! Hodnoty naší společnosti platí pro nás všechny 
stejně a mají zásadní vliv na naši každodenní rutinu a firemní kulturu. V tom se skrývá naše 
jedinečnost. 
 

2. Principy logistiky ve společnosti STABILO  
Zaměřujeme se na potřeby našich zákazníků − našimi zásadami jsou spolehlivost, flexibilita, 
transparentnost a spolupráce. 
To je to, za čím stojíme. Spojujeme naši globální síť dodavatelů a výrobní síť podle našeho 
zaměření, zásad a hodnot. 
Rychlá výměna informací hraje důležitou úlohu, stejně jako využívání tzv. nástrojů lean ve 
výrobních procesech. 
Digitální transformace nabízí nové příležitosti a možnosti neustálé optimalizace toku zboží a 
materiálu a vytváření transparentnosti. 
Jasná a otevřená komunikace se všemi stranami v dodavatelském řetězci je nezbytná. 
Ke splnění těchto požadavků potřebujeme silné a angažované partnery v rámci správy naší 
globální sítě dodavatelů. 
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3. Výhody a rozsah působnosti  
Kromě všech stávajících smluv slouží tento návod jako základ optimalizace efektivnosti 
logistických procesů a zaručuje nejvyšší úroveň bezpečnosti a kvality pro společnost STABILO. 
 
Všechna pracoviště společnosti STABILO jsou oprávněna uplatňovat jednotné předpisy a pravidla 
tohoto návodu s logistickými specifikacemi se svým dodavatelem, subdodavatelem a zasílatelem. 
Dodavatel je zodpovědný za kvalitu svých výrobků a soulad s požadavky a pravidly uvedenými v 
tomto návodu s logistickými specifikacemi. STABILO si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit 
obsah tohoto návodu. 
 
STABILO si vyhrazuje právo odmítnout převzetí dodávky, pokud dodavatel zaviněním poruší 
ustanovení návodu s logistickými specifikacemi. Upozorňujeme, že nedodržení návodu s 
logistickými specifikacemi může mít za následek pokutu a finanční kompenzaci. 
 

4. Výměna informací a údajů  
Informace jsou klíčovým prvkem k zabezpečení konstruktivní spolupráce společností STABILO a 
dodavatelem. Základními požadavky jsou: 
 

• Okamžité a nevyžádané informace v případě jakýchkoliv změn 
• Využití nejmodernějších komunikačních metod 

• Dostupnost určených kontaktních osob v pracovních dnech 
 
Součástí strategie dodavatelského řetězce STABILO je elektronická podpora výměny dat. Jen 
pomocí moderních komunikačních technik je možné obchodní procesy zjednodušit, 
standardizovat a dosáhnout vysokého stupně spolehlivosti procesů. Očekává se, že v nejbližších 
letech si budou všichni dodavatelé vyměňovat údaje elektronicky. 
 

5. Dodací dokumenty 
Společnosti STABILO musejí být poskytnuty všechny potřebné dokumenty. Druh dokumentů 
závisí na konkrétních požadavcích typu přepravy a právních předpisů dané země, ale musí 
obsahovat alespoň tyto informace: 

• číslo objednávky STABILO 

• označení materiálu STABILO 
• číslo materiálu STABILO 
• číslo položky STABILO 
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6. Nakládka a zabezpečení zboží 
Dopravce je zodpovědný za nakládku a zabezpečení zboží přívěsu. 
Zabezpečení nákladu musí splňovat všechny vnitrostátní a/nebo mezinárodní předpisy pro 
vysílající a přijímací země a země, které jsou předmětem zájmu. 
 

7. Nebezpečné zboží 
Musí se zabezpečit, aby zaměstnanci nebo jakékoliv jiné osoby byly před nebezpečným zbožím 
chráněny obalovým materiálem. 
Nebezpečné zboží musí být vždy označeno v souladu s příslušnými výstražnými symboly. 
Dodavatel je musí k obalové jednotce vždy viditelně připevnit. 
Dodavatel musí vždy dodržovat zákony a nařízení platná pro nebezpečné zboží v příslušných 
zemích. 
 

8. Balení 
Účelem balení je zabezpečit kvalitu dodávaných dílů s minimálními náklady a optimálními 
podmínkami stohování. Od dodavatelů vyžadujeme, aby používali standardní a pokud možno 
opětovně použitelné obaly, které musejí kromě jiného splňovat tyto pokyny a/nebo požadavky. 
 

• Směrnice 2001/95/ES o všeobecné bezpečnosti výrobků 
• Směrnice 94/62/ES o obalech a odpadu z obalů 

• Označení v souladu s normou ISO 780 a/nebo ISO 7000 
 
Upozorňujeme, že předpisy specifické pro danou zemi se mohou od těchto pokynů lišit a musí 
být vzaty v úvahu na místní úrovni v závislosti na zemi určení. 
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a. Balicí jednotky 
Balicí jednotky mají několik požadavků. 

• Zboží musí být chráněno proti poškození. Až do doby dodání musí zůstat nepoškozené. 

• Aby se dosáhlo optimální skladovací kapacity, je nutné balicí jednotky naplnit úplně. 

• Při dodávání více než jednoho balíku stejného výrobku se musí každá balicí jednotka 

naplnit stejným množstvím zboží. To samé se týká i následujících dodávek. Množství lze 

změnit pouze po konzultaci se společností STABILO. 

• Hmotnost každé balicí jednotky by měla být v ideálním případě nižší než 10 kg na kus. 

Nepřekračujte maximální hmotnost 25 kg na balicí jednotku. 

• Pokud dodávka obsahuje různé verze stejného zboží, např. standardní zboží a zboží 

specifické pro určitou zemi, musí být zabaleno v samostatných balicích jednotkách. 

• Každá balicí jednotka by neměla překročit maximálně vnější rozměry  
D53cm x Š35cm x V28cm. 

 
Upozorňujeme, že na všech místech STABILO není možné doručovat zboží v kontejnerech. 

Pokud je něco nejasné, jiné změny nebo odchylky v obalu a / nebo počtu položek, kontaktujte 

prosím svoji kontaktní osobu STABILO. 

 

b. Označení 
Štítky na každé balicí jednotce musejí být zřetelně viditelné. Minimální velikost štítku je 110mm x 
60mm. 
 
Je-li na paletě nebo v nádobě umístěno více balicích jednotek, mělo by se na horní stranu nebo 
na jednu stranu nakládací jednotky připevnit dodatečný štítek „Master Label”. Aby se zabránilo 
poškození štítků, zejména pokud nádoba nemá konkrétní místo k připevnění štítků, měl by se 
použít plastový kryt nebo sáček. Štítky z předcházejících dodávek musejí být odstraněny. 
 
Na každé balicí/vnější straně balení musejí být uvedeny tyto informace: 

• jméno dodavatele 
• číslo objednávky STABILO 
• označení materiálu STABILO 

• číslo materiálu STABILO 
• číslo položky STABILO 
• Množství (počet kusů v balení). Zbývající kartony musejí být označeny zvlášť. 

• Výrobní šarže 
• Datum výroby 
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c. Palety 
Dodávky se realizují pouze při použití nepoškozených EUR palet nebo jednorázových palet 
poskytnutých společností STABILO. Musí být splněny tyto požadavky: 

 
Maximální celkové rozměry včetně 
palety by neměly překročit následující 
rozměry: 
D120cm x Š80cm x V105cm 
(velikost EUR palety, na stranách bez 
převisu). 
 
Pokud je paleta vyšší než 105 cm, 
musí se do středu vložit druhá 
paleta, aby se výška palety dala 
nastavit pomocí vysokozdvižného 
vozíku. 

 
 

• V ideálním případě je třeba dosáhnout maximální výšky, aby se dosáhlo optimální 
skladovací kapacity. 

• Nepřekračujte celkovou hmotnost 600 kg na paletu. 
• Paleta(y) by měla(y) být naložena(y) podle příslušného typu položky. Štítek musí být 

čitelný při pohledu zvenku. 

• Při dodávce více než jedné palety stejného zboží musí být na každou paletu naloženo 
stejné množství. Totéž platí pro následující dodávky. Množství lze změnit pouze po 
konzultaci se společností STABILO. 

• Balicí jednotky musejí být bezpečně připevněny k EUR paletě/paletám. 
 

d. Různé typy doručení 
Plakáty by se měly obvykle balit naplocho, přičemž 50 kusů by se mělo zabalit do balicího papíru 
a položit na EUR palety. 
 
Dodací podmínky dekoračního materiálu, jako jsou dekorační pera, stropní věšáky atd., by se 
měly dohodnout se zákazníkem ještě před dodáním zboží. To samé platí pro textil, dovážené 
zboží a jakékoliv položky, které se nehodí do výše uvedeného systému balení (vnější 
kartóny/palety). 
 
U dodávek větších množství (více než 10 palet) je nutné oznámení faxem (číslo faxu dodací 
adresy/oddělení příjmu zboží). 
 
V případě pochybností a/nebo jakýchkoliv změn obalu a/nebo počtu jednotek kontaktujte 
společnost STABILO (kontaktní osoba je uvedena v objednávce). 
  

Výšce ≤ 105cm 

Výšce > 105cm
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9. DC a adresy závodů 
Závod ve Weissenburgu (Německo) má 2 vchody pro přicházející zboží s následujícími adresami. 
Dbejte na dodací adresu uvedenou v naší objednávce. 
K získání dalších informací se obraťte na kontaktní osobu, která je uvedena v naší objednávce. 
 

Závod Weißenburg, Německo: 
STABILO International GmbH  STABILO International GmbH  
Závod Weissenburg   Závod Weissenburg  
Augsburger Straße 46   Industriestraße 47  
D-91781 Weissenburg   D-91781 Weissenburg  
 

Zboží lze přijmout v následujícím časovém rámci: 
pondělí až čtvrtek pátek 
7:30 - 11:40 hod. 7:30 - 12:00 hod. 
12:15 - 15:00 hod. 
 

Více adres, Německo: 
STABILO International GmbH 
Versandlager 
Adolph – Kolping Straße 3 
91781 Weißenburg 
 
Spedition Wüst GmbH & Co. KG Hummel Logistik GmbH 
Dettenheimer Straße 52  Nürnberger Straße 45A 
91781 Weißenburg   91781 Weißenburg 
 

DC Štrasburk, Francie: 
STABILO International GmbH 
Agence France 
Rue des Frères Lumière 7 
B.P.73 Eckbolsheim 
FR-67038 Strasbourg Cedex 2 
 
Zboží lze přijmout v následujícím časovém rámci: 
pondělí až pátek 
7:30 - 12:00 hod. 
13:30 - 16:00 hod. 
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DC Madrid, Španělsko: 
STABILO International GmbH 
Oficina de venta STABILO España 
C/ Ignacio Zuloaga 22 
P.I. Santa Ana 
ES-28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
 
Zboží lze přijmout v následujícím časovém rámci: 
leden – březen: 
pondělí až pátek 
07:00 - 14:00 hod. 
 
duben – prosinec: 
pondělí až pátek 
7:00 - 15:00 hod. 
 
 

DC Budapešť, Maďarsko: 
STABILO International GmbH 
Závod Maďarsko 
Szölökert köz 7 
HU-1033 Budapešť 
 
Zboží lze přijmout v následujícím časovém rámci: 
pondělí až pátek 
7:30 - 16:00 hod. 
 
 

Závod Český Krumlov, Česká republika: 
STABILO International GmbH 
Závod Česká republika 
Tovární 7 
CZ-381 01 Český Krumlov 
 
Zboží lze přijmout v následujícím časovém rámci: 
pondělí až pátek 
7:00 - 15:00 hod. 
 
 

DC Varšava, Polsko: 
CX Dystrybucja Sp. z o.o. 
Ul. Jana Pawła II nr 66  
05-500 Piaseczno 
 
Zboží lze přijmout v následujícím časovém rámci: 
pondělí až pátek 
8:00 - 16:00 hod. 


