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Obaly na rôzne tekutiny

Bag-in-Box je typ balenia urèeného pre uchovanie a prepravu tekutín. Základom tohto obalu je vrecko, 
ktoré sa skladá z nieko¾kých vrstiev. Vrecko sa zvyèajne umiestni do krabice a vytvorí sa tak pohodlné 
balenie pre tekutiny.

Bag-in-Box obal je možné naplniť ako studenými, tak horúcimi tekutinami (až 90 ° C). Obal zamedzuje 
oxidácii, ktorá je hlavnou príèinou znehodnocovania potravín. Po otvorení èapujete šťavu ventilom, ktorý 
zamedzuje prístupu vzduchu do vreca, vïaka tomu tekutina vydrží po otvorení èerstvá až 4 týždne. Vrece 
sa okolo tekutiny scvrkáva až do úplného vyèerpania svojho obsahu. Použitie je tak ve¾mi jednoduché a 
vïaka tejto vlastnosti sa zamedzuje plytvaniu potravinami.

Bag-in-Box je skvelou alternatívou obalu v porovnaní so sklenenými, kovovými èi ïalšími obaly. Hmotnosť 
je ve¾mi nízka a bariérové vlastnosti sú skvelé. Je tiež možné zvoliť sáèky s rôznym zložením, kapacitou 
a v rôznych rozmeroch.

Bag-in-Box
Vrecká pre tekutiny

Špeciálne zátky, ktoré sa používajú na rôzne tekutiny, zjednodušujú použitie obalov.
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Bag-in-Box
Vrecká pre tekutiny

Preèo zvoliť balenie Bag-in-Box?

• Úspora - ve¾ký objem tekutín môže byť naplnený a zabalený v jednom balení. To šetrí množstvo 
balíèkov. 5 L balenie nahrádza 5 fl iaš, 5 zátok, 5 etikiet = cenovo výhodnejšie.

• Hmotnosť prázdneho obalu je ve¾mi nízka, v porovnaní s inými alternatívami.
• Vrecko je vyrobené z bariérovej fólie, takže je zaruèená dostatoèná ochrana tekutín pred 

vzduchom, pachom a baktériami.
• Recyklovate¾nosť - obal je možné rozdeliť na plastový sáèok s ventilom a kartón. Obe èasti balenia 

sú plne recyklovate¾né.
• Naplnenie vrecka je ve¾mi jednoduché.
• Preprava balíèku ako prázdneho, tak plného je jednoduchá.
• Výborná cena.
• Možnosti verzie 3L - v rozmeroch 265x350 mm

Výrobok Objem litrov (**) Rozmery mm (**) Zloženie (*) (***)

Džús 5 320 x 400 PA/EVOH/PE+PE 
(vnútorná vrstva)10 400 x 500

Víno 5 320 x 400 PA/KOV PA/PE +PE 
alebo PA/KOV PA/PE10 400 x 500

Mlieko 5 320 x 400 PA/PE+PE

10 400 x 500

Voda 5 320 x 400 PA/EVOH/PE+PE 
(vnútorná vrstva)10 400 x 500

Paradajková omáèka 5 320 x 400 PE/EVOH/PE+PE

10 400 x 500

Tekuté vajcia 5 320 x 400 PE/EVOH/PE+PE 

10 400 x 500

Jedlý olej 5 320 x 400 PA/PE+PE

10 400 x 500

* Na vyžiadanie, akéko¾vek zloženie alebo ve¾kosť pre rôzne produkty k dispozícii (údaje v tabu¾ke vyššie sú orientaèné).
** Na základe individuálnej požiadavky, rôzny objem, rozmery.
*** K dispozícii ochrana pred žiarením gama.


