
Už v této době se sklárny orientovaly na výrobu

HISTORIE
Historie Skláren Moravia v Úsobrně sahá až do roku 1827, kdy byla založena hraběcí rodinou 
Strachwitzů. Již v devatenáctém století sklárny zaměstnávaly více jak 200 zaměstnanců, 
zejména z blízkého okolí.

Na přelomu let 1945 a 1946 došlo k rozsáhlé přestavbě technologií, čímž sklárny dosáhly 
vysokých evropských standardů. Už v této době se sklárny orientovaly na výrobu prachovnic, 
reagenčních láhví se zabroušenou zátkou a kosmetických flakónů v čiré a hnědé barvě.

V roce 1996 došlo k privatizaci a vznikla ryze česká firma, akciová společnost SKLÁRNY 
MORAVIA. Od roku 2012 dodáváme z  nových výrobních linek láhve prvotřídní kvality 
s velkým důrazem na mnohokrát oceněný design láhve. 

Sklárny Moravia se již několik desetiletí specializují na výrobu prémiového obalového 
skla pro významné výrobce destilátů, vína a likérů, potravinářského skla i kosmetic-
kých flakónů. Nabízíme unikátní tvarované sklo v barvách skloviny čirá, extra čirá, 
hnědá, černá a fialová. Nadále jsme věrni svým kořenům, a to výrobě prachovnic 
a reagenčních láhví se zabroušenou zátkou.
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TVA R
Sklárny Moravia jsou českým výrobcem prémiového obalo-
vého skla. Vyrábíme láhve nejvyšší kvality v zákaznickém 
designu, a to v malých sériích již od 10 000 kusů. Zvládáme 
láhve od miniatur (20 ml) až po velké objemy (do 2 500 ml) 
s maximální šířkou 160 mm a maximální výškou 375 mm.

B A RVA
Láhve, kelímky i laboratorní sklo vyrábíme v několika 
různých barevných provedeních. Kromě tradičních barev 
jako je čirá, extra čirá a hnědá, nabízíme také luxusní černou 
a fialovou. Obalové sklo z černé skloviny je žádané zejména 
pro prémiové produkty a limitované edice.

SLUŽBY
Naše nabídka zahrnuje širokou škálu služeb – posky-
tujeme vývoj nového designu, technické výkresy, 
3D modely, tisky a balení na zakázku podle požadavků 
zákazníků. Všechny výrobní formy jsou ve sklárnách 
bezpečně uloženy a udržovány, a tak kdykoliv k dispozici 
pro další výrobu. Úzce spolupracujeme s dekoratéry skla 
i výrobci uzávěrů, těžíme tak ze spolupráce pro synergii 
projektu.

Kromě zakázkové výroby můžeme poskytnout několik 
standardních láhví z našeho sortimentu. V takovém 
případě není nutné investovat do výroby forem.
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TVAR
Sklárny Moravia jsou českým výrobcem prémiového obalo-
vého skla. Vyrábíme láhve nejvyšší kvality v zákaznickém 
designu, a to v malých sériích již od 10 000 kusů. Zvládáme 
láhve od miniatur (20 ml) až po velké objemy (do 2 500 ml) 
s maximální šířkou 160 mm a maximální výškou 375 mm.

BARVA
Láhve, kelímky i laboratorní sklo vyrábíme v několika 
různých barevných provedeních. Kromě tradičních barev 
jako je čirá, extra čirá a hnědá, nabízíme také luxusní černou 
a fialovou. Obalové sklo z černé skloviny je žádané zejména 
pro prémiové produkty a limitované edice.

SLUŽBY
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tujeme vývoj nového designu, technické výkresy, 
3D modely, tisky a balení na zakázku podle požadavků 
zákazníků. Všechny výrobní formy jsou ve sklárnách 
bezpečně uloženy a udržovány, a tak kdykoliv k dispozici 
pro další výrobu. Úzce spolupracujeme s dekoratéry skla 
i výrobci uzávěrů, těžíme tak ze spolupráce pro synergii 
projektu.

Kromě zakázkové výroby můžeme poskytnout několik 
standardních láhví z našeho sortimentu. V takovém 
případě není nutné investovat do výroby forem.
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