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Sáčky a tašky

H.D.PE sáčky (mikroténové)
Sáčky sú vyrobené z H.D.PE materiálu, k dispozíci v prevedení v bloku 
a na rolke.

Sáčky PP
V prevedení na spone, so založeným dnom. Možnosť lepiacej klopy (pre 
balenie textilných výrobkov). Hrúbka 20, 25, 30, 40 my, rozmery podľa 
požiadaviek zákazníka. Možnosť potlače podľa  vlastného návrhu.

Perforované sáčky PP
V prevedení so založeným dnom a na spone. Hrúbka 20, 25, 30, 40 my, 
rozmery podľa požiadaviek zákazníka.

Sáčky

H.D.PE sáčky a tašky na rolke
Sáčky na rolke majú nosnosť 3 kg, 5kg, v 
bloku je nosnosť 10 kg (JUMBO). 
Možnosť potlače podľa 
vlastného návrhu.

PE tašky s prehmatom
PE tašky v hrúbkle 45my, štandardné rozmery 380 x 440 mm, na objednávku 
akýkoľvek rozmer.

PE sáčky
Hrúbka PE sáčkov 23, 30, 40 my, štandardné rozmery 200 x 300, 
300 x 300, 300 x 400, 300 x 450, 300 x 500, 400 x 450 mm.

Vrecká LDPE s priehmatom a perforáciou na jablká
Sáčky LDPE, ktoré sú navinuté na rolke pre aplikáciu na automatických strojoch. 
Skladom sú vrecká so štandardnou potlačou a tiež vo veľkostiach pre 1 a 2 kg 
ovocia. Možnosť potlače podľa vlastného návrhu.
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Sáčky na grilované kurčatá
S univerzálnou potlačou a H.D.PE vložkou.

Papierové sáčky
Papierové sáčky štandardne v bielej a hnedej farbe, možnosť 
potlače. Štandardné rozmery 160 x 300 + 30 mm, na želanie 
zákazníka akýkoľvek rozmer.

Papierové sáčky

Názov Balenie ks/kt

Pap. sáčky na chleba s oknom 15 x 30 cm 1000

Papierové sáčky biele 10 x 23 cm 1000

Sáčky grilovacie 15 x 30cm 500

Názov Balenie ks/kt

120+50x350 mm s oknom 40 mm hnedé 1000

120+50x580 mm s oknom hnedé 1000

150+60x280 mm s oknom hnedé 1000

260+70x380 mm s oknom hnedé 1000

180x350 mm s oknom hnedé 1000

230x300 mm s oknom hnedé 1000

230x450 mm s oknom hnedé 1000

180x350 mm s oknom hnedé 1000

Papierové sáčky s oknom
Farba biela a hnedá, možnosť potlače. Štandardné rozmery 160 x 
300 + 30 mm, na želanie zákazníka akýkoľvek rozmer.

Vrecká so zipsom na grilované kurča
S farebnou potlačou, dva rozmery 225 x 230 x 100 mm / 
310 x 230 x 150 mm, balené po 500 ks / kt.

Papierový sáčok KEBAB
Sáčok v bielej farbe je potlačený štandardným motivom 
KEBAB, uzatvorený z dvoch strán.
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Papierové tašky
Tašky ponúkame v bielej a hnedej farbe, možnosť potlače podľa vlastného návrhu, 
rozmery podľa požiadaviek zákazníka.

Názov Balenie ks/kt

Tašky mikrotén. 10 kg 300x170x50 mm 100

Tašky mikroténové 3 kg v rolke 250 ks/rol

Tašky mikroténové 5 kg v rolke 200 ks/rol

Tašky mikroténové

Sáčky mikroténové

Názov Balenie ks/blok

Sáčky mikroténové 200x300 12mikr 50

Sáčky mikroténové 250x350 12mikr 50

Sáčky mikroténové 300x400 12mikr 50

Prírezy
Prírezy sú vhodné pre balenie salámov, do prepraviek pod mäso a pod. 
Sú vyrobené z H.D.PE, PP materiálu, k dispozícii v rôznych rozmeroch i 
hrúbke.

Názov Balenie ks/kt

Prírezy HDPE 1000x1200 mm 1000

Prírezy HDPE 500x700 mm 1000

Prírezy HDPE 700x1000 mm 12 my 1 kg

Názov Farba Materiál Rozmery mm Balenie role/kt

Sáčky do košov v rolke 1 rola / 25ks modrá LDPE 500 x 600 30 rolek

Sáčky do košov v rolke 1 rola / 25ks modrá, čierna LDPE , HDPE 700 x 1100 10 rolek

Sáčky do košov
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Vákuové sáčky PA/PE
Sáčky ponúkame v rozmeroch podľa priania zákazníka, hrúbka je 65, 80, 90, 100, 120 a 145 my.

Vákuové sáčky

Vákuové sáčky zmrštiteľné
Sáčky sú určené pre balenie mäsa s kosťou, hrúbka 70 a 90 my.


