PET FOOD
BAGS

Flexibilní
obaly

na suchá krmiva
pro zvířata

PET FOOD BAGS
Flexibilní obaly na suchá krmiva pro zvířata. Všechny obaly jsou certiﬁkovány 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.
100% RECYCABLE

Výroba ﬂexibilních pytlů LAMIBAG® je zakázková dle speciﬁckých požadavků zákazníka.
K výrobě pytlů LAMIBAG® se používá vícevrstvý materiál

PET FOOD PYTLE splňují požadavky na bariérové vlastnosti,

LAMITEN® , který v závislosti na počtu kombinovaných

zdravotní nezávadnost, vzhled a funkčnost. Vykazují vysokou

materiálů může být většinou “duplex“ nebo “triplex“. V tomto

mechanickou pevnost, robustnost a odolnost vůči vnějším

laminátu jsou technologií laminace kombinovány různé

vlivům. Jsou opatřeny nejmodernějšími prvky, které zaručují

materiály typu PE, BOPP, PET, kdy každý materiál v laminátu

efektivní a komfortní spotřebitelské používání a při opatření

zastává svou speciﬁckou funkci. Vrchní vrstva může být

uzávěrem chrání obsah před nežádoucími vlivy.

potištěna až 10 barvami, ve vysokém rozlišení, v HD FLEXO
kvalitě. Může být také opatřena parciálním lakem v matném
nebo lesklém provedení nebo materiálem s nižší kluzností.

PROVEDENÍ
■ Boční sklady
■ Horní nebo spodní plnění
■ Možnost složeného lepeného dna (pouze pro horní plnění)
■ Odnosné ucho, otvory pro prsty
■ Podélná mikro perforace za studena
■ Variabilní možnosti vysekávání (ventilační otvory, průhmaty, zaoblení rohů apod.)
■ Easy open

EASY OPEN

ODNOSNÉ UCHO

OTVORY
PRO PRSTY

HORNÍ/SPODNÍ
PLNĚNÍ

SLOŽENÉ DNO

UZAVÍRÁNÍ
■ Bez uzávěru
■ Top Zip, Top Slider, Front Zip, Aplix

TOP ZIP

TOP SLIDER

FRONT ZIP

APLIX

STANDARD

KOMBINACE MATERIÁLŮ

BALENÍ

■ 2 vrstvy = duplex
■ 3 vrstvy = triplex
■ PE/PE (100% recyklovatelný)
■ PET/PE
■ PP/PE
■ PET/PET/PE
■ PP/PET/PE

Pytle jsou baleny ve stozích do paletových boxů z vlnité
lepenky. Jednotlivé stohy jsou po určitém množství od
sebe odděleny proložkami z vlnité lepenky. Dále jsou
součástí boxů papírové zpevňující hrany a odnímatelné
víko z vlnité lepenky. Papírové boxy jsou umístěné na
EUR palety, ﬁxovány vázací páskou a strečovány
průtažnou folií.

Možnost kombinací transparentních, bílých nebo
metalizovaných vrstev.
Tloušťka laminátu dle velikosti a složení až do 0,2 mm.

SKLADOVÁNÍ
Doporučujeme skladovat v uzavřeném, zastřešeném
skladu.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
EKOLOGIE

■ HD Flexotisk až 10 barev
■ Matný povrch
■ Parciální lesklý lak
■ Protiskluzová úprava povrchu

Z ekologického hlediska nezávadné, v kombinaci
PE/PE 100% recyklovatelné, fólie lze skládkovat nebo
likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu
prostředí škodlivé látky. Ostatní kombinace lze pouze
skládkovat či likvidovat spalováním.

ROZMĚROVÁ ŠKÁLA VÝROBKŮ
Šířka pytle

Délka pytle

Hloubka 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

VYRÁBÍME VŠE POD
„JEDNOU STŘECHOU”

NEJVĚTŠÍ
VÝROBCE
V ČESKU

Kontaktujte nás
Partyzánská 464
793 05 Moravský Beroun
+420 554 780 221
granitol@granitol.cz
www.GRANITOL.cz

