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Sun Color Cello  

Hladká celofánová folie fólie s přenosem barviva  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich  

 

Struktura/technické údaje:  bílá celofánová hladká fólie potištěná jedlým barvivem s použitím 

unikátní technologie SUN COLOR  

 

Použití/proces:  řezaná hladká fólie; vnitřní obal do forem; plnění forem -

obvyklým způsobem  

 

Dostupnost:  plachtová fólie na kotouči; 300 metrů na jednom kotouči – 

vnitřní průměr 7;62 cm; menší kotouče s vnitřním průměrem k 

dispozici na vyžádání; řezy fólie podle zadání zákazníka; FW 130 

mm až do FW 1000 mm po 10 mm; různé barvy a potisky; 

možnost návrhu podle zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  BEZ PŘEDLEPENÍ; UDITELNÉ  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; vyšší produktivita; kratší doba 

v udírně; barvivo podle SUN COLOR; uditelné tradičním 

způsobem nebo s použitím tekuté náhražky dýmu – pouze pro 

kouřovou chuť; výrobní flexibilita; barvivo se během zpracování 

a krájení neodděluje  

 

Výhody konečného výrobku: vždy stejná barva; slupka = zajištění kvality; možnost nových 

výrobků; zdokonalená potravinářská bezpečnost 
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Sun Color NW  

Tvarovaný obal s přenosem barviva  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich; drůbeží 

výrobky; suché salámy; polosuché salámy  

 

Struktura/technické údaje:  bílá celofánová hladká fólie potištěná jedlým barvivem s použitím 

unikátní technologie SUN COLOR laminováno na netkaném nosiči 

šito do trubice  

 

Použití/proces:  suché plnění; bez namáčení; plnění jako v běžném obalu; oplach 

po plnění  

 

Dostupnost:  řezané kusy – přímo šité; různé šité formy; hodnota FW 75 mm 

až do FW 350 mm; různé barvy a potisky; možnost návrhu podle 

zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  BEZ PŘEDLEPENÍ; UDITELNÉ; PERMEABILNÍ  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; barvivo se během zpracování a 

krájení neodděluje; výrobní flexibilita; vyšší produktivita; kratší 

doba v udírně; neboť barvivo podle SUN COLOR; uditelné 

tradičním způsobem nebo s použitím tekuté náhražky dýmu – 

pouze pro kouřovou chuť; žádné namáčení; čímž se snižuje 

bakteriologické riziko  

 

Výhody konečného výrobku: vždy stejná barva – zajištění kvality; ostře barevná slupka; ale 

velmi jemná a vláčná; možnosti pro nové výrobky; 

zvýšená bezpečnost z potravinářského hlediska 
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Sun Color F NW  

Permeabilní obal s přenosem barviva  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich; drůbeží 

výrobky; suché salámy; polosuché salámy  

 

Struktura/technické údaje:  uditelná vláknitá fólie se snadno snímatelným obalem; potištěná 

jedlým barvivem s použitím unikátní technologie SUN COLOR; 

laminovaná na netkaném nosiči; zatavená páskem, zašitá do 

trubice; připraveno jako XXL  

 

Použití/proces:  plnění za sucha; bez namáčení; pevné plnění až do nominálního 

průměru; po plnění následuje oplach  

 

Dostupnost:  na kotouči; zřásněné obaly; řezané kusy jsou sešity nebo 

zataveny; FW 50 mm až do FW 300 mm různé barvy a potisky; 

možnost návrhu podle zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  PŘIPRAVENO JAKO XXL; UDITELNÉ; VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI 

ROZTRŽENÍ; POUŽITELNOST NA DVOJITÉ KLIPSOVAČCE  

 

Výhody při zpracování:  lze použít na dvojité klipsovačce; též v kombinaci s elastickou 

síťkou; snadná manipulace a zpracování; barvivo se během 

zpracování a krájení neodděluje; díky přípravě není 

zapotřebí dokončovat po plnění, žádné vzduchové bubliny; 

vynikající odlupovatelnost; snižuje dobu zpracování až na 

50%, neboť barvivo je podle SUN COLOR; uditelné 

tradičním způsobem nebo s použitím tekuté náhražky dýmu 

– pouze pro kouřovou chuť; žádné namáčení; čímž se 

snižuje bakteriologické riziko  

 

Výhody konečného výrobku: stejnoměrná, konzistentní barva = zajištění kvality; zářivý 

přirozený lesk; velmi jemná slupka; stejnoměrný průměr; 

kontrolovaná ztráta hmotnosti; zdokonalená potravinářská 

bezpečnost  
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Sun Color F  

Náhražka kolagenových; karagenanových a celofánových fólií s přenosem barviva na 

vnitřní vrstvě  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich; drůbeží 

výrobky; také v kombinaci s elastickými síťkami  

Struktura/technické údaje:  uditelná vláknitá fólie se snadno snímatelným obalem; potištěná 

jedlým barvivem s použitím unikátní technologie SUN COLOR; 

předpřipraveno  

Použití/proces:  s ruční narážečkou; s poloautomatickou plničkou šunky, např. 

Garos GHS; s automatickým aplikátorem kolagenové fólie, např. 

TCM 2250 od Tipper Tie  

 

Dostupnost:  plochá fólie na kotouči; 200 metrů na jednom kotouči – 5 cm 

jádro; menší kotouče k dispozici na vyžádání; řezání 

podle zadání zákazníka; FW 200 mm až do FW 1000 

mm po 10 mm; různé připravené velikosti (L; XL; 

XXL); různé barvy a potisky; možnost návrhu podle 

zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  PŘEDPŘÍPRAVA (L; 

XL; XXL); UDITELNÉ; VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI 

ROZTRŽENÍ  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; kratší doba zpracování; neboť 

není třeba udit pro zbarvení – barvivo podle SUN COLOR; 

uditelné tradičním způsobem nebo s použitím tekuté náhražky 

dýmu – pouze pro kouřovou chuť; vynikající odlupovatelnost; 

vyšší produktivita; barvivo se během zpracování a krájení 

neodděluje  

Výhody konečného výrobku: ostře barevná slupka; bez uvolňování barvy = zajištění kvality; 

jemné při kousnutí; bez chuti kolagenu; lesklý vzhled; v 

konečném výrobku není žádná zbarvená želatina ani sedlina, 

neboť barva SUN COLOR se po vaření nerozpouští v kapalině; 

identita výrobku pomocí loga zákazníka a potisku  
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Sun Color CAS  

Vysoce těsnící obal s přenosem barviva  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich; drůbeží výrobky  

 

Struktura/technické údaje:  vícevrstvá fólie z PE/PA/PE; potištěná jedlým barvivem s 

použitím unikátní technologie SUN COLOR; pásek zatavený do 

trubice  

 

Použití/proces:  plnění za sucha; bez namáčení; poměr přeplnění 2 – 4%  

 

Dostupnost:  na kotouči; rovná fólie na kotouči pro Poly-clip TSA; zřásněné 

obaly; hodnota FW 50 mm až do FW 400 mm; různé barvy a 

potisky; možnost provedení podle zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  STAŽITELNOST; VYSOCE TĚSNÍCÍ; UVAŘIT A ODESLAT  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; vyšší produktivita; není třeba 

udírny; výrobní flexibilita; barvivo se během zpracování a krájení 

neodděluje; žádné namáčení, čímž se snižuje bakteriologické 

riziko  

 

Výhody konečného výrobku: dokonalejší vzhled; jemnější slupka; vždy stejná barva = 

zajištění kvality; bez uvolňování barviva; bezpečnost výrobku; 

bez ztráty hmotnosti; delší trvanlivost; mikrobiologicky výhodné; 

zvýšená potravinářská bezpečnost 
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Barvy a potisky Sun Color  

 

HNĚDÁ  HNĚDÁ 5; HNĚDÁ 8; HNĚDÁ 470C; HNĚDÁ 471C; 

MAHAGÓNOVÁ 9; MAHAGÓNOVÁ 10  

ČERNÁ  ČERNÁ 6; ČERNÁ 7; ČERNÁ C9  

ČERVENÁ  ČERVENÁ 23; ČERVENÁ 29  

ŽLUTÁ  ŽLUTÁ 3; ŽLUTÁ 7; ŽLUTÁ C8  

OLEJOVÁ Č.1  VZHLED PO SMAŽENÍ NA OLEJI (možnost se všemi výše 

uvedenými barvami)  

VZHLED PEČENĚ  VZHLED PEČENĚ (možnost se všemi výše uvedenými barvami)  

KRŮTÍ Č.1  VZHLED KRŮTÍ (možnost se všemi výše uvedenými barvami)  

POTISKY SE SÍŤKOU  SÍŤKA č. 1 – 2 tóny; SÍŤKA č. 2 – 1 tón; SÍŤKA č. 3 – 2 tóny; 

SÍŤKA č. 4 – 2 tóny; SÍŤKA č. 5 – 1 tón; SÍŤKA č. 6 – 2 tóny; 

(možnost se všemi výše uvedenými barvami)  

ZNAČKA VÝROBKU  ZNAČKA NA VAŠEM VÝROBKU; podle zákazníka (možnost se 

všemi výše uvedenými barvami)  

PODLE ZÁKAZNÍKA  IDENTITA VÝROBKU; provedení podle zákazníka (možnost se 

všemi výše uvedenými barvami)  

 

 

Olejově nahnědlý výrobek 

 

Potisk pečeně 
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