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Obaly na rùzné tekutiny

Bag-in-Box je typ obalu urèeného pro uchování a pøepravu tekutin. Základem tohoto obalu je sáèek, 
který se skládá z nìkolika vrstev. Sáèek se obvykle umístí do krabice a vytvoøí se tak pohodlné balení pro 
tekutiny. 

Bag-in-Box obal je možné naplnit jak studenými, tak horkými tekutinami (až 90 ° C). Obal zamezuje 
oxidaci, která je hlavní pøíèinou znehodnocování potravin. Po otevøení èepujete šťávu ventilem, který 
zamezuje pøístupu vzduchu do pytle, díky tomu tekutina vydrží po otevøení èerstvá až 4 týdny. Pytel se 
kolem tekutiny smrskává až do úplného vyèerpání svého obsahu. Použití je tak velmi snadné a díky této 
vlastnosti se zamezuje plýtvání potravinami.

Bag-in-Box je skvìlou alternativou obalu ve srovnání se sklenìnými, kovovými èi dalšími obaly. Hmotnost 
je velmi nízká a bariérové vlastnosti jsou skvìlé. Je také možné zvolit sáèky s rùzným složením, kapacitou 
a v rùzných rozmìrech.

Bag-in-Box
Sáèky na tekutiny

Speciální zátky, které se používají pro rùzné tekutiny, zjednodušují použití obalù.
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Bag-in-Box
Sáèky na tekutiny

Proè zvolit balení Bag-in-Box?

• Úspora - velký objem tekutin mùže být naplnìn a zabalen v jednom balení. To šetøí množství 
balíèkù. 5 L balení nahrazuje 5 lahví, 5 zátek, 5 etiket = cenovì výhodnìjší.

• Hmotnost prázdného obalu je velmi nízká, ve srovnání s jinými alternativami.
• Sáèek je vyroben z bariérové fólie, takže je zaruèena dostateèná ochrana tekutin pøed vzduchem, 

pachy a bakteriemi.
• Recyklovatelnost – obal je možné rozdìlit na plastový sáèek s ventilem a karton. Obì èásti balení 

jsou plnì recyklovatelné.
• Naplnìní sáèku je velmi snadné.
• Pøeprava balíèku jak prázdného, tak plného je snadná.
• Výborná cena.
• Možnosti verze 3L – v rozmìrech 265x350 mm

Výrobek Objem litrù (**) Rozmìry mm (**) Složení (*) (***)

Džus 5 320 x 400 PA/EVOH/PE+PE 
(vnitøní vrstva)10 400 x 500

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

Mléko 5 320 x 400 PA/PE+PE

10 400 x 500

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

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

10 400 x 500

Tekutá vejce 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 vyžádání, jakékoliv složení nebo velikost pro rùzné produkty k dispozici (údaje v tabulce výše jsou pouze orientaèní).
** Na základì individuálního požadavku, rùzný objem, rozmìry.
*** K dispozici ochrana pøed záøením gama.


