ViskoTeepak – Fibrous
ŠIROKÝ ROZSAH OPTIMÁLNÍCH OBALOVÝCH ŘEŠENÍ
ViskoTeepak™
výběr

nabízí

vláknitých

nabídka
výhody

Vám

největší

obalů.

Naše

umožňuje

využít

vysoce

kvalitních

vláknitých obalů: nejširší rozsah
průměrů,

vynikající

zachování

velikosti a vlastnosti při zrání a
dále

mnoho

možností

výběru

vrstev, barev a potisků.
Svojí vynikající roztažitelností a
propustností
je
obal
ViskoTeepak™
Fibrous
výbornou volbou pro všechny
aplikace, jako jsou uzené nebo
vařené masné výrobky a šunky.
Vláknité
obaly
se
obvykle
používají u výrobků, které si
zákazníci spojují se spolehlivou
kvalitou značkových výrobků.

Vlastnosti odpovídající
kvalitě Vašich výrobků
Díky své schopnosti zachovat
konzistentní
velikost
a
mechanickou pevnost jsou obaly
ViskoTeepak™
spolehlivé
ve všech
fázích
výrobního
procesu.
Vynikající manipulační vlastnosti
umožňují
snadné
ruční
i
mechanické plnění a současně
splňují nejpřísnější požadavky
norem pro bezpečnost a čistotu
potravin.

Vláknitý obal je rovněž biologicky
odbouratelný výrobek na bázi
přírodních
a
obnovitelných
materiálů.
Vláknitý obal je lehký ale pevný a
disponuje
vynikající
roztažitelností, což umožňuje vyšší
výtěžek.
Díky
své
vysoké
propustnosti
Vám
umožní
dosažení
vysoké
kvality
při procesu uzení a vaření.

Nejoblíbenější velikosti:

Podle vašich požadavků
Vláknité obaly jsou dodávány jako
rovné
nebo
napnuté
díly,
ve svazcích nebo namotané a
v nabíraných
svazcích,
aby
vyhovovaly
vašim
potřebám
při vysokorychlostním plnění a
v suchém nebo v předvlhčeném
stavu (RTU). K dispozici je velký
rozsah
barev
dodávajících
vašemu
finálnímu
výrobku
přitažlivý vzhled, který bude
zvyšovat
váš
prodej.
Navíc
kvalitní potisk vláknitých obalů
ViskoTeepak™
umožňuje
efektivní
odlišitelnost
značky
v obchodních regálech.
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ViskoTeepak – Fibrous Net
PŘIDANÁ HODNOTA K VAŠEMU VÝROBKU
JEHO VIZUÁLNÍM PŮSOBENÍM
Nejoblíbenější velikosti:
Pomocí

Visko

Net

obalů

ViskoTeepak™ lze docílit vzhledu
delikatesních
tvary

výrobků.

vytvořené

Přitažlivé

síťkou

udělají

z vašich uzenin výrobky přitažlivé
na vzhled i na dotyk. Pro znalého
zákazníka tento tradiční vzhled
představuje

nejvyšší

kvalitu

a

chuť delikatesy.
Máme široký výběr neelastických
a poloelastických sítěk s tvary
zahrnujícími oblíbený šestihran
jako plástev medu, obdélník nebo
čtverec, z nichž některé jsou
patentově chráněné. Síťka tvoří
integrální část obalu a přidává
hodnotu vašemu výrobku svým
jedinečným vzhledem.

Nejoblíbenější barvy:

Nejde pouze o vzhled
Tak jako je tomu u všech našich
výrobků ViskoTeepak™, tak i
obaly se síťkou se vyznačují
vysokou mechanickou pevností a
stabilní velikostí, aby odpovídaly
požadavkům na vaše výrobky.
Optimalizované řízení procesu
vytváří správné řešení pro různé
aplikace; lze například přesně
měnit
stupeň
přilnavosti
a
loupatelnost.
Manipulace s obaly je velmi
snadná a lze je rychle plnit.
Špičkové
vlastnosti
obalů
ViskoTeepak™ rovněž umožňují
přeplnění s vyšším výtěžností.
Visko Net střevo je dodáváno
v přířezech nebo řásněné.
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ViskoTeepak – Fibrous Smoke
MAXIMALIZUJTE ZISKOVOST URYCHLENÍM
VAŠICH PROCESŮ
ViskoTeepak™ Fibrous Smoke je
vláknitý obal s dýmovým zbarvením
a aroma. Vyznačuje se vrstvou
z tekutého kouře, která eliminuje
nutnost používat vyvíječe kouře
nebo tekutý kouř.
Vrstva dodává aroma a zbarvení
přírodního kouře, čímž váš masný
nebo
drůbeží
výrobek
získá
kouřové
aroma
a
vzhled.
Snížením nebo eliminací času
požadovaného pro uzení vašich
výrobků
můžete
zvýšit
váš
výtěžek, produktivitu a ziskovost.

Výrobní efektivita a kvalita
díky “přidanému“ kouři
Rovnoměrný rozptyl aroma a
zbarvení
je
další
výhodou
vláknitého
obalu
se
„zabudovaným“
kouřem
–
nedochází k žádným výkyvům
v kouřovém
aroma
ani
v intenzitě.

Tím vzniká konečný výrobek,
který je nejen výtečný svoji chutí,
ale
též
výjimečný
svým
vzhledem.
Výhody obalu Fibrous Smoke
jdou až za hranice vaší výrobní
provozovny: díky použití tohoto
jedinečného obalového řešení lze
vyrábět
uzené
výrobky
s
podstatně nižší zátěží na životní
prostředí a s nižšími emisemi
kouře do ovzduší

Nejoblíbenější velikosti:

Podle Vašich požadavků
Fibrous Smoke je k dispozici s
nízkým, středním a vysokým
stupněm dýmových vlastností.
Nízký stupeň: Pro výrobky
vyžadující mírné barevné zbarvení
s
pouze
jemným
náznakem
dýmového aroma.
Střední stupeň: Pro výrobky
vyžadující středně silné dýmové
zbarvení a jasně vnímané dýmové
aroma střední intenzity.
Vysoký stupeň: Pro výrobky
vyžadující
intenzivní
dýmové
zbarvení a aroma.
Disponuje rovněž výhodami
testovaných
a
skutečných
vláknitých
obalů:
zachování
velikosti, vynikající vlastnosti při
zrání a optimální rovnováha mezi
přilnavostí a loupatelností.
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ViskoTeepak – Fibrous FLX
Nejtenčí vláknitý obal, který
byl
kdy
vyroben,
je
současně nejnovější inovací
od firmy ViskoTeepak. Má
název FLX a ve srovnání s
tradičními vláknitými obaly
se vyznačuje větší délkou
na jedné roli a rovněž větší
délkou v roubíku. Přestože
je délka střeva v roubíku
větší, je doba vlhčení kratší.
Má lepší průhlednost a
svým vzhledem se velmi
blíží vzhledu kolagenového
obalu,
při
zachovávání
běžných výhod vláknitého
obalu.
Je
všeobecně
známé,
že
vláknitý obal je díky své
vysoké mechanické pevnosti a
elasticitě (tím je myšlena
přerazitelnost
a
následné
smršťování) při sušení jedním z
nejuniverzálnějších obalů pro
různé druhy aplikací. Nové
vlastnosti obalu FLX zahrnují
vylepšenou
průhlednost
(průchod světla obalem) a
novou skladbu. Tato vlastnost
zvyšuje optickou přitažlivost,
neboť
struktura
masného
výrobku je tak viditelnější a
dochází k vyniknutí zrnitosti
pod obalem. To je důležité u
mnoha aplikací s masnými
výrobky a rovněž tak pro
mnoho jejich výrobců.

Nejtenčí vláknitý obal na
světě
Tato vlastnost je založena na
novém
výrobním
konceptu
využívajícím
technologické

know-how naší společnosti pro
výrobu obalů. Jeho výsledkem
je nejtenčí vláknitý obal, jaký
byl kdy vyroben. Tím se
otevírají nové možnosti využití
těchto
střev
v
zatím
nevyzkoušených aplikacích a
na
nových
trzích.
Velmi
důležité při jeho zpracování je,
že dojde k úspoře času a
nákladů při výrobě. Tento obal
je určen k použití především u
všech
druhů
suchých,
polosuchých,
vařených
a
uzených masných výrobků.

vyšší efektivity. ViskoTeepak
dodává obaly FLX v 1000m
rolích místo 800/600m rolí,
čímž se ušetří náklady při
logistických činnostech. Díky
většímu
počtu
metrů
v
zřásněných roubících /nebo v
kartonu/na paletě dochází k
významné úspoře skladovací a
přepravní kapacity pro všechny
zúčastněné
strany.
Ostatní
vlastnosti výrobku FLX, jako je
potisk a jeho kvalita jsou
srovnatelné
s
ostatními
vláknitými obaly.

Větší délka
roubíku

Pevnost

nařásněného

Všechny vláknité obaly jsou v
dnešní době vyráběny podle
požadavků
koncového
zákazníka a jednou z výhod
výrobku
FLX
je
výrazné
navýšení
délky
střeva
v jednom roubíku. Naše testy
ukázaly, že můžeme zřásnit až
o 15–20% více metrů v
roubíku ve srovnání s jinými
druhy
vláknitých
obalů
s
použitím stejných specifikací
pro řásnění. To umožňuje
nejen snížení nákladů pro naše
partnery, ale také dosažení

Přes svou tenčí konstrukci je
nový obal FLX dostatečně
pevný k tomu, aby uspokojoval
požadavky na účinné plnění
podle dnešních norem. Během
vývoje
obalu
FLX
jsme
testovali vlastnosti plnění s
použitím
nejnovějšího
a
nejrychlejšího
klipsovacího
zařízení FCA 120 (s plničkou
Handtman VF630) o výkonu
120
salámů/min.
(250g
porce/kal 45). Výrobek FLX
prošel všemi podmínkami testu
bez problémů.
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Rychlé vlhčení
Vzhledem ke své skladbě a
provedení se FLX obal velmi
snadno a rychle zvlhčuje. Čas
doporučený pro vlhčení střev není
delší než u vláknitých střev typu
XL. Praktické testy prokázaly další
zajímavé vlastnosti tohoto obalu.
Mezi ně patří vynikající vlastnosti
jako například přerážení. Tím se
dosahuje při použití tohoto obalu
určitých úspor a také pěkného
zakulacení
masného
výrobku.
Vzhled
finálního
výrobku
se
přibližuje vzhledu výrobků v
kolageních obalech více, než lze
dosáhnout vláknitým obalem XL,
což činí FLX zajímavou volbou u
tradičních aplikací s kolagením
střevem, ve kterých vláknitý obal

nemohl uspět kvůli odlišnému
vzhledu.
Praktický test byl
proveden v České republice při
výrobě salámu Vysočina, který se
udí, vaří a poté suší přibližně 14
dní,
aby
splňoval
zákonné
předpisy pro obsah vody. Po
správné volbě klips probíhalo
plnění a klipsování hladce. Sušení
testovaného obalu bylo o něco
rychlejší než u konkurenčního
vláknitého obalu (podle úbytku
hmotnosti).
Povrchové
sušení
obalu
probíhalo
správně
a
loupatelnost konečného výrobku
byla vynikající.
Vyšší kapacita plnění
S těmito vlastnostmi a spolu s
větší nařásněnou délkou v roubíku
lze
také
dosáhnout
zvýšení
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kapacity
plnění.
Vzhledem ke skladbě
obalu
FLX
jej
bez
řádného předcházejícího
odzkoušení
nedoporučujeme
používat
pro
masné
výrobky
určené
na
loupání a krájení, kde
délka
a
hmotnost
výrobku mají vliv na
udržení velikosti. Testy
ale
prokázaly
použitelnost obalu pro
tyto aplikace o délce
výrobku 80 cm pro kalibr
056 a 075. FLX obaly
jsou
tou
správnou
volbou
pro
výrobky
prodávané
v kusech.
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ViskoTeepak – Fibrous
ŠIROKÝ ROZSAH OPTIMÁLNÍCH OBALOVÝCH ŘEŠENÍ
ViskoTeepak™ nabízí největší

pevný a disponuje vynikající roztažitelností, což umožňuje vyšší

výběr vláknitých obalů. Naše
nabídka Vám umožňuje využít
výhody vysoce kvalitních
vláknitých obalů: nejširší rozsah
průměrů, vynikající zachování
velikosti a vlastnosti při zrání a
dále mnoho možností výběru
vrstev, barev a potisků.

Svojí vynikající roztažitelností a
propustností
je
obal
ViskoTeepak™
Fibrous
výbornou volbou pro všechny
aplikace, jako jsou uzené nebo
vařené masné výrobky a šunky.
Vláknité
obaly
se
obvykle
používají u výrobků, které si
zákazníci spojují se spolehlivou
kvalitou značkových výrobků.

výtěžek.
Díky
své
vysoké
propustnosti
Vám
umožní
dosažení
vysoké
kvality
při procesu uzení a vaření.

Nejoblíbenější velikosti:

Podle vašich požadavků
Vláknité obaly jsou dodávány
v rolích,svazcích,přířezech
nebo
řásněné, aby vyhovovaly vašim
potřebám při vysokorychlostním
plnění
a
v suchém
nebo
v předvlhčeném
stavu
(RTU).
K dispozici je velký rozsah barev
dodávajících vašemu finálnímu
výrobku přitažlivý vzhled, který
bude zvyšovat váš prodej. Navíc
kvalitní potisk vláknitých obalů
ViskoTeepak™
umožňuje
efektivní
odlišitelnost
značky
v obchodních regálech.

Vlastnosti odpovídající
kvalitě Vašich výrobků
Nejoblíbenější barvy:
Díky své schopnosti zachovat
konzistentní
velikost
a
mechanickou pevnost jsou obaly
ViskoTeepak™
spolehlivé
ve všech
fázích
výrobního
procesu.
Vynikající manipulační vlastnosti
umožňují
snadné
ruční
i
mechanické plnění a současně
splňují nejpřísnější požadavky
norem pro bezpečnost a čistotu
potravin.
Vláknitý obal je rovněž biologicky
odbouratelný výrobek na bázi
přírodních
a
obnovitelných
materiálů. Vláknitý obal je lehký a
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ViskoTeepak – Fibrous
Vláknité obaly ViskoTeepak™ nabízejí
nejlepší kombinaci vlastností, jako je
zachování konzistentní velikosti, vysoká
pevnost, apod., kterými se obal přizpůsobuje
specifickým
požadavkům
zákazníka
provádějícího balení potravin. Společnost
ViskoTeepak™ vyvinula řadu vláknitých
obalů ve více než 80 různých velikostech a
ve
20
standardních
a
volitelných
nestandardních barvách pro všechny aplikace
a pro manuální i automatické procesy.

Vlastnosti vláknitých obalů
Pevnost a napětí máčením
Mnoho
vlastností
vláknitých
obalů
je
založených na použití papíru z dlouhých
vláken v jejich struktuře. Pro uplatnění
těchto vlastností je nutné obal zvlhčit, suchý
obal je pevný, není však elastický. Účinným
způsobem navlhčení je předvlhčení v
souvislosti s přípravou u zákazníka nebo
máčení bezprostředně před použitím ve
výrobně uzenin, obal získá správnou
kombinaci pevnosti a napětí, který zaručí
bezproblémový postup při zpracování uzenin.

Tím se zabraňuje tvorbě gelu a oddělování
tuku a uzenina získává přitažlivý a
kompaktní vzhled. Rozměrová stabilita je
rovněž zajištěna regulovanou dilatací a
kontrakcí vláknitého obalu.
Propustnost pro vodní páru,
kyslík a kouř
Vláknitý obal je propustný pro plyny. Tato
vlastnost hraje důležitou roli při výrobě
masných výrobků, kdy se vyžaduje uzení,
zrání a sušení. Aby se vláknitý obal mohl stát
propustným, je třeba jej zvlhčit. Proto je
třeba
věnovat
pozornost
udržování
odpovídající vlhkosti během uzení. Během
zrání a sušení voda migruje stěnou obalu a
tím jej udržuje vlhkým a usnadňuje přenos
plynu.
Vlastnosti vláknitého obalu
při skladování
Vzhledem
k tomu,
že
hlavní
složky
vláknitého obalu jsou papír z dlouhých
vláken, celulóza, glycerol a voda, je tedy
chemicky a biologicky odbouratelný. Aby se
zachovala pevnost a přenos plynů, jsou
materiály pro obaly vyráběny za takových
hygienických
podmínek,
které
vylučují
nebezpečí
chemického
či
biologického
poškození. Úprava a skladování, včetně
přepravy, se uskutečňuje podobně za
takových hygienických podmínek, které
zabraňují poškození. Je-li správně používán,
vláknitý obal je čistým výrobním materiálem
s výbornými
procesními
i
skladovacími
vlastnostmi.

Smršťování
Jak bylo dříve uvedeno, navlhčený obal má
dobré tahové vlastnosti, což je důležité
během plnění a vaření. Na druhé straně je
důležitá i určitá tuhost obalu, aby bylo
možné udržovat dostatečný tlak v masném
výrobku během různých výrobních kroků.
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ViskoTeepak – Fibrous
Výrobková řada společnosti ViskoTeepak™
ViskoTeepak™ nabízí široký výběr různých
obalů vyhovujících potřebám všech druhů
masných výrobků. Široká řada našich
výrobků vám umožní vybrat si nejvhodnější
obal pro vaše uzené vařené nebo tepelně
neopracované masné výrobky a pro různé
druhy šunkových výrobků a dokonce i pro
uzené sýry.
Fibrous
Obal ViskoTeepak™ Fibrous vyhovuje
potřebám uzených a ostatních masných
výrobků. Požadujete-li výrobek s kvalitní
regulací
přilnavosti
a
s vlastnostmi
v tahu/kontrakci, potom Fibrous je tím
správným.
Easy Peel
Easy Peel je vláknitý obal se speciální
úpravou
na
vnitřním
povrchu,
která
usnadňuje loupání. Je ideální pro vařené a
uzené masné výrobky, šunky a uzeniny na
emulzní bázi, u kterých se vyžaduje velmi
snadné loupání. Easy Peel je též užitečný,
když je výrobek temperován a obal se před
krájením loupe.
Easy Peel IT
Easy Peel IT je určen pro vysokorychlostní
loupání a krájení, což se používá pro zvýšení
účinnosti výroby. Easy Peel IT je ideální pro
čerstvé a solené masné výrobky a je
správnou volbou pro výrobky s vysokým
obsahem bílkovin a pro speciální aplikace,
jako jsou uzeniny sušené za tepla a
zpracované sýry.
Grip
Vláknitý Grip je obal s protiskluznými
vlastnostmi, který umožňuje pohodlnou
manipulaci s trubicí narážečky při manuálním
plnění. Tento obal má matný vzhled.
Meat Cling
Meat Cling se používá při výrobě vařených,
uzených a sušených výrobků, kdy je
vyžadována regulovaná přilnavost k masu,
aby bylo dosaženo potřebného přilnutí obalu
k povrchu masného výrobku.

Net
Je výbornou kombinací vláknitého obalu a
neelastické nebo poloelastické síťky. Obaly
řady Net se vyznačují vysokou mechanickou
pevností a zachováním stabilní velikosti.
Stupeň přilnavosti a loupatelnosti může být
přesně regulován podle potřeb zákazníka.
Pro dosažení požadovaného vzhledu je
k dispozici
řada
patentově
chráněných
provedení.
Smoke
Obal Smoke splňuje potřebu výrobců
zvyšovat celkovou kvalitu výrobků se
současným
snižováním
nákladů.
Obaly
Smoke se doporučují pro šunky bez kosti,
kulatou slaninu, boloňský salám, masové
delikatesy, krůtí šunky, krůtí prsa a
polosuché a suché uzeniny. K dispozici jsou
tři různé typy kouře.
Smoke Barrier
Smoke Barrier je vláknitý obal s kouřovou
barvou a s kouřovým aroma kombinovanými
s bariérovými vlastnostmi s účelem nulové
ztráty hmotnosti. S obalem Smoke Barrier
můžete snadno zvýšit vaši produktivitu
zkrácením výrobního cyklu. Bariérová vrstva
také zabraňuje ztrátě hmotnosti a přenosu
kyslíku, čímž se prodlužuje trvanlivost. Obaly
Smoke Barrier se doporučují pro šunku bez
kosti, rolované speciality,porcované maso,
masné delikatesy, krůtí šunky a krůtí prsa:
jsou výbornou volbou pro formované
výrobky, u kterých se vyžaduje aroma kouře.
K dispozici jsou tři různá aroma kouře.
Fibrous XL
Vyrobený regenerací celulózové viskózy na
dlouhovláknitém papíru, Fibrous XL je
flexibilnější obal než běžný vláknitý obal, a
výborně se hodí pro specifické suché a
polosuché aplikace.
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ViskoTeepak – Fibrous
Fibrous standardy řásněných střev
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ViskoTeepak – Fibrous
Fibrous – standardy řásněných střev s nepropustnou vrstvou

Fibrous easy peel IT a Fibrous smoke
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ViskoTeepak – Fibrous
Doporučené klipsy – Alpina

Doporučené klipsy – Technopack
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ViskoTeepak – Fibrous
Doporučené klipsy – Poly-clip
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ViskoTeepak – Wienie-Pak

®

SPOLEHLIVÉ ZPRACOVÁNÍ DÍKY VLASTNOSTEM OBALU
NAVRŽENÝM PRO ZÁKAZNÍKA
Wienie-Pak® je řásněný
nepoživatelný celulózový obal

Rapid Peel® pro vynikající
loupatelnost

určený pro výrobu různých druhů
párků a podobných loupaných
uzenin.
Konzistentní tvar a průměr obalu
Wienie-Pak®
zajišťuje
rovnoměrnou délku a hmotnost.
Tento obal je také propustný
pro kouř a páru a umožňuje
výrobu vysoce kvalitních finálních
výrobků, které lze měkce a
současně křupavě kousat.

Výborná stabilita plnění
při jakékoliv rychlosti
Wienie-Pak® je k dispozici
pro všechny běžné velikosti a
délky, řásněný a připravený
pro vysokorychlostní plnící stroje.
Wienie-Pak® CE (s uzavřeným
koncem) je vhodný především
pro použití ve vysokorychlostním
plnícím zařízení, zatímco typ OE
(s otevřeným koncem) slouží
pro ruční plnění. Obaly WieniePak® lze použít s jakýmkoli
typem plničky a lze je plnit přímo
nebo ve spojení s porcovacím a
zakrucovacím zařízením.

Po procesu uzení a vaření se
tento
obal
obvykle
loupe.
Pro snadnější loupání a vysokou
funkčnost
během
automatizovaného loupání je obal.

Nejoblíbenější barvy:

Wienie-Pak® také k dispozici se
speciální vnitřní vrstvou Rapid
Peel®.
Tato
vrstva
je
určena
pro snadnější uvolnění výrobku
z obalu během loupání a lze ji
aplikovat
ve
všech
různých
velikostech a délkách. Celulózové
obaly
Wienie-Pak®
jsou
biologicky odbouratelné a tím
zajišťují šetrnou likvidaci vůči
životnímu prostředí po loupání.

Doporučený
uzení:

Podle Vašich požadavků

program

Doporučený
průměr
trubice narážečky:

Wienie-Pak®
je
dodáván
v bezbarvém nebo v barevném
provedení.
Obal
lze
dodat
s integrálními pruhy, kterými se
výrobek
rozlišuje
během
zpracování.
Také
jej
lze
potisknout
logem
zákazníka,
kterým se zvýrazní vaše značka.
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ViskoTeepak – Wienie-Pak

®

SPOLEHLIVÉ ZPRACOVÁNÍ DÍKY VLASTNOSTEM OBALU
NAVRŽENÝM PRO ZÁKAZNÍKA
Wienie-Pak® je řásněný
nepoživatelný celulózový obal

Rapid Peel® pro vynikající
loupatelnost

určený pro výrobu různých druhů
párků, pivních klobás, mini
salámů a podobných loupaných
uzenin.
Konzistentní tvar a průměr obalu
Wienie-Pak® zajišťuje rovnoměrnou délku a hmotnost. Tento
obal je také propustný pro kouř a
páru a umožňuje výrobu vysoce
kvalitních finálních výrobků, které
lze měkce a současně křupavě
kousat.

Výborná stabilita plnění
při jakékoliv rychlosti
Wienie-Pak® je k dispozici
pro všechny běžné velikosti a
délky, řásněný a připravený
pro vysokorychlostní plnící stroje.
Wienie-Pak® CE (s uzavřeným
koncem) je vhodný především
pro použití ve vysokorychlostním
plnícím zařízení, zatímco typ OE
(s otevřeným koncem) slouží
pro ruční plnění. Obaly WieniePak® lze použít s jakýmkoli typem plničky a lze je plnit přímo
nebo ve spojení s porcovacím a
zakrucovacím zařízením.

Po procesu uzení a vaření se
tento
obal
obvykle
loupe.
Pro snadnější loupání a vysokou
funkčnost během automatizovaného loupání je obal.

Nejoblíbenější barvy:

Wienie-Pak® také k dispozici se
speciální vnitřní vrstvou Rapid
Peel®.
Tato
vrstva
je
určena
pro snadnější uvolnění výrobku
z obalu během loupání a lze ji
aplikovat ve všech různých velikostech a délkách. Celulózové
obaly
Wienie-Pak®
jsou
biologicky odbouratelné a tím
zajišťují šetrnou likvidaci vůči
životnímu prostředí po loupání.

Doporučený
uzení:

Podle Vašich požadavků

program

Doporučený
průměr
trubice narážečky:

Wienie-Pak®
je
dodáván
v bezbarvém nebo v barevném
provedení.
Obal
lze
dodat
s integrálními pruhy, kterými se
výrobek rozlišuje během zpracování. Také jej lze potisknout
logem zákazníka, kterým se zvýrazní vaše značka.
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ViskoTeepak – Wienie-Pak

®

Možnosti produktů
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ViskoTeepak – Wienie-Pak

®

Vyráběné kalibry

Sortiment – výrobní možnosti
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ViskoTeepak – Wienie-Pak

®

Wienie-Pak - balení dle průměru a délky
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ViskoTeepak – Wienie-Pak
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Wienie-Pak - balení dle průměru a délky
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ViskoTeepak – Wienie-Pak

®

Wienie-Pak - balení dle průměru a délky
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ViskoTeepak – Wienie-Pak
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Wienie-Pak - balení dle průměru a délky
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ViskoTeepak – Wienie-Pak
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Wienie-Pak - průměr plnící trubky
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