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Flexibilní obaly
na suchá krmiva
pro zvířata

PET FOOD
BAGS

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Flexo sk až 10 barev
HD Flexo sk
Matný povrch
Parciální lesklý lak
Pro skluzová úprava povrchu

Flexibilní obaly na suchá krmiva pro zvířata. Všechny obaly jsou cer ﬁkovány pro přímý styk s potravinami.
Splňují požadavky dané vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č.38/2001Sb. vyhlášky 38/2001Sb. o hygienických požadavcích
na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, a Nařízením komise (EU) č.10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech
a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Splňují obecné požadavky dané článkem 3 Nařízení evropského parlamentu
a rady 1935/2004 o materiálech a předmětech určených ke styku s potravinami.
Výroba je zakázková.

Pytle z LAMITENU - fólie, vyráběné technologií vrstvením
jednotlivých fólií. Díky laminaci můžeme kombinovat různé
materiály typu PE, BOPP, PET. Tím dochází k maximálnímu
využi vlastnos jednotlivých vrstev, každá vrstva tak plní v
obalu svou funkci. Vrchní vrstva může být opatřena až 10
barevným po skem s vysokým rozlišením v HD FLEXO kvalitě.
Vrchní vrstva může mít folii tvořící matný vzhled, parciální lesklý
lak nebo vyšší koeﬁcient tření.
®

PET FOOD BAGS splňují požadavky na bariérové vlastnos ,
zdravotní nezávadnost, vzhled a funkčnost. Vykazují vysokou
mechanickou pevnost, robustnost a odolnost vůči vnějším
vlivům. Jsou opatřeny nejmodernějšími prvky, které zaručují
efek vní a komfortní spotřebitelské používání.

KOMBINACE MATERIÁLŮ

BALENÍ
Pytle jsou baleny do kartonového boxu s víkem. Jsou složeny ve
stozích do několika vrstev oddělených kartonovými proložkami
na paletě 1000x1200 mm nebo EUR paletě 800x1200 mm.

2 vrstvy = duplex
3 vrstvy = triplex
PET / PET metal / PE
BOPP / PET metal / PE
PET / PE
PE/PE

SKLADOVÁNÍ
Doporučujeme skladovat v uzavřeném, zastřešeném skladu.

BOPP (transparentní, metalizované, bílé, perleťové)
PET (transparentní, metalizované)
Tloušťka laminátů od 0,1 do 0,2 mm

Z ekologického hlediska nezávadné, v kombinaci PE/PE a
PE/BOPP recyklovatelné, fólie lze skládkovat nebo likvidovat
spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé
látky. Ostatní kombinace lze pouze skládkovat či likvidovat
spalováním.

PROVEDENÍ
Boční sklady
Horní plnění
(možnost složeného lepeného dna 30–60 mm)
Spodní plnění
Odnosné ucho v bočním skladu
Podélná mikro perforace za studena
Vyseknuté ven lační otvory (vždy ve spodní čás )

EKOLOGIE

ROZMĚROVÁ ŠKÁLA VÝROBKŮ
Šířka pytle Délka pytle

Hloubka bočního
skladu

Nosnost pytle

Nejmenší pytel

19 cm

37 cm

6 cm

1,1 kg / 2 l

Největší pytel

45 cm

100 cm

20 cm

25,5 kg / 60 l

Pytel 37 cm

MOŽNOSTI UZAVÍRÁNÍ
Bez uzávěru
S uzávěry typu: Top zip, Top slider,
Front zip (případně háček na háček, typ Aplix)

TOP ZIP

TOP SLIDER

FRONT ZIP

APLIX

STANDARD

Pytel 100 cm

