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Oznaèení sítì Balení m/role

Síť N80x520x50 èervená 2000

Síť N80x520x50 zelená 2000

Sítì

Tkané sítì

Sítì se používají pro balení ovoce, zeleniny, prùmyslových výrobkù, Sítì se používají pro balení ovoce, zeleniny, prùmyslových výrobkù, 
skupinové balení sýrù a další.  skupinové balení sýrù a další.  
Dodávají se ve dvou základních provedeních: Dodávají se ve dvou základních provedeních: 
• • extrudované extrudované 
• • tkanétkané

Ruèní sítìRuèní sítì

Oznaèení sítì Balení m/role

Síť K76x450x55 žlutá 05 1300

Síť K76x540x50 žlutá 05 250

Síť K76x540x60 bílá 250

Síť K76x540x60 èervená 250

Síť K76x540x60 zelená 250

Síť K76x540x60 žlutá 05 250

Síť K76x540x60 žlutá 36 250

Oznaèení sítì Balení m/role

Síť VENUS B-63 bílá 100

Síť VENUS B-63 èervená 100

Síť VENUS B-63 zelená 100

Síť VENUS B-63 oranžová 100

Síť VENUS B-63 žlutá 100

Strojní sítìStrojní sítì

Vhodné pro manuální nebo strojní balení. Tkaná síť je vyrábìna Vhodné pro manuální nebo strojní balení. Tkaná síť je vyrábìna 
pomocí pletacího stroje, který nit splétá z polyetylenových nití. pomocí pletacího stroje, který nit splétá z polyetylenových nití. 
Odlišnost tkané a extrudované sítì je pouze v její pružnosti a Odlišnost tkané a extrudované sítì je pouze v její pružnosti a 
hebkosti na dotek. Klíèovými vlastnostmi sítì jsou její nepropustnost hebkosti na dotek. Klíèovými vlastnostmi sítì jsou její nepropustnost 
vùèi vlhkosti, trvanlivost a vhodnost k dlouhodobému skladování.vùèi vlhkosti, trvanlivost a vhodnost k dlouhodobému skladování.



www.petruzalek.cz Strana 3

Sítì

Oznaèení sítì Balení m/role

Síť 170 bílá 2000

Síť 170 èervená 1800

Síť 170 modrá 2000

Síť 170 žlutá 2000

Extrudované sítì

Sítì na èesnek

Paletizaèní sítì

Vyrábí se z PE granulátu, jsou vhodné pro manuální i strojní balení. Její pružnost umožòuje dokonale ovinout kolem rùzných Vyrábí se z PE granulátu, jsou vhodné pro manuální i strojní balení. Její pružnost umožòuje dokonale ovinout kolem rùzných 
tvarù baleného ovoce a zeleniny.tvarù baleného ovoce a zeleniny.

Extrudovaná síť z PE granulátu, která je speciální vyrábìna pro Extrudovaná síť z PE granulátu, která je speciální vyrábìna pro 
balení èesneku - oka v síti jsou hustìjší. Má bílou barvu, balena balení èesneku - oka v síti jsou hustìjší. Má bílou barvu, balena 
je v rolích.je v rolích.

Extrudovaná síť  na èesnek v nábalu 1000 m/role.Extrudovaná síť  na èesnek v nábalu 1000 m/role.

Speciální síť pro fi xaci ovoce a zeleniny na paletách zejména v letním období. K dispozici je v šíøi 450 a 480 mm.Speciální síť pro fi xaci ovoce a zeleniny na paletách zejména v letním období. K dispozici je v šíøi 450 a 480 mm.


