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Oznaèení Rozmìry mm Balení ks/kt

4S bílé 270 x 185 x 20 550

11 bílé 275 x 220 x 25 300

11D bílé 275 x 220 x 40 300

24 bílé 220 x 175 x 19 500

24 bílé 220 x 175 x 19 600

60 bílé 135 x 135 x 19 1000

65 bílé 180 x 90 x 19 1000

75 bílé 280 x 135 x 17 840

78 bílé 295 x  90 x 19 1000

114 bílé 175 x 175 x 30 500

165 bílé 200 x 145 x 31 1000

166 bílé 240 x 155 x 45 750

168 bílé 270 x 170 x 45 400

70L bílé 180 x 135 x 2,5 1000

70LV bílé 180 x 135 x 5 500

70D Europe bílé 180 x 135 x 30 1000

73D Europe bílé 225 x 135 x 30 750

73SD Europe bílé 225 x 135 x 38 750

80 bílé (žehlièky) 210 x 135 x 19 750

70 Europe bílé 180 x 135 x 20 840

73 Europe bílé 225 x 135 x 20 840

24K bílé 220 x 175 x 19 500

75K bílé 280 x 135 x 17 840

Misky jsou vyrobeny z polystyrénu. Možnost nìkolika barev, dle objednávky.

Standardní podložní misky PS

Na vyžádání misky v savém provedení.Na vyžádání misky v savém provedení.
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Misky z PP materiálu umožòují vyniknout velké škále výrobkù, ať se jedná o masové produkty, zeleninu èi ovoce. Jsou 
uzavíratelné se všemi standardními fóliemi, mají nízkou náchylnost k rozbití.

Pro masné výrobky mohou být misky dodány již vèetnì pøidané sací podložky.
K miskám nabízíme nìkolik typù Sacích podložek, rùzné savosti i barvách.

PP misky jsou k dispozici v rùzném barevném provedení - na vyžádání.

Misky PP MAP

Rozmìry mm Barva Balení ks/kt

187x137x37 transp. 780

187x137x50 transp. 780

187x137x63 transp. 720

187x137x83 transp. 708

Rozmìry mm Barva Balení ks/kt

227x178x40 transp. 520

227x178x50 transp. 520

227x178x60 transp. 512

227x178x80 transp. 464

Misky Activopack

Activopack je první miska s kontrolovanou a dlouhotrvající absorbcí na svém povrchu. Odebírá správné množství vlhkosti bez Activopack je první miska s kontrolovanou a dlouhotrvající absorbcí na svém povrchu. Odebírá správné množství vlhkosti bez 
zmìny charakteristiky produktu. Miska zùstává perfektnì èistá a zajišťuje èerstvý vzhled potravin.zmìny charakteristiky produktu. Miska zùstává perfektnì èistá a zajišťuje èerstvý vzhled potravin.

K dispozici v nìkolika rozmìrech, barvách atd. Detaily na vyžádání.K dispozici v nìkolika rozmìrech, barvách atd. Detaily na vyžádání.
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Misky pro zatavení vrchní fólie (top sealing) Misky pro zatavení vrchní fólie (top sealing) 

Misky z PET materiálu jsou ideální pro strojní balení, k Misky z PET materiálu jsou ideální pro strojní balení, k 
vrchnímu zatavení fólie, tzv. top sealing.vrchnímu zatavení fólie, tzv. top sealing.

Misky jsou dostupné s perforací na absorbèní systém nebo 
se sacíma podložkama, v rùzných barvách a hloubkách. 

Detaily na vyžádání.

Oznaèení Vnìjší rozmìry ( d x š x v) mm Materiál

T1 185x135x 25-83 PET, PET_PE

T2 205x160x40-100 PET, PET_PE

T3 190x145x 35-50 PET, PET_PE

T4 225x180x40-80 PET, PET_PE

T5 230x145x30-80 PET, PET_PE

T6 250x180x10-80 PET, PET_PE

T7 260x175x45-100 PET, PET_PE

T8 275x175x40-75 PET, PET_PE

T9 325x265x50-100 PET, PET_PE

T12 275x90x75 PET, PET_PE

T13 340x150x45 PET, PET_PE
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Misky na celé kuøeMisky na celé kuøe

Pro zabalení celého kuøete pod modifi kovanou atmosférou nabízíme:Pro zabalení celého kuøete pod modifi kovanou atmosférou nabízíme:

• • Èerná plastová miska, k zatavení je použita bariérové antifog fólieÈerná plastová miska, k zatavení je použita bariérové antifog fólie
• • Dvì plastové misky z APET materiálu, následnì je víko zatavenoDvì plastové misky z APET materiálu, následnì je víko zataveno

Místo èerné misky mùže být použita hliníková.Místo èerné misky mùže být použita hliníková.

Hliníkové miskyHliníkové misky

Hliník je extrémnì praktický obalový materiál pro potraviny, protože snáší širokou škálu teplot. To jej èiní vhodným pro Hliník je extrémnì praktický obalový materiál pro potraviny, protože snáší širokou škálu teplot. To jej èiní vhodným pro 
potraviny, které potøebují být buï zmraženy, grilovány, peèeny nebo pouze udrženy v èerstvém stavu. Obaly mohou být potraviny, které potøebují být buï zmraženy, grilovány, peèeny nebo pouze udrženy v èerstvém stavu. Obaly mohou být 
vyrobeny dostateèné silné, aby udržely velké množství jídla a pøitom si udržely kvalitu lehké váhy.vyrobeny dostateèné silné, aby udržely velké množství jídla a pøitom si udržely kvalitu lehké váhy.

Svaøovací materiál používaný na obalech zachovává èerstvost, brání prosakování a umožòuje rùzné typy zpracování jako jsou Svaøovací materiál používaný na obalech zachovává èerstvost, brání prosakování a umožòuje rùzné typy zpracování jako jsou 
pasterizace, sterilizace a uchování èerstvých nebo chlazených potravin v modifi kované atmosféøe (MAP).pasterizace, sterilizace a uchování èerstvých nebo chlazených potravin v modifi kované atmosféøe (MAP).

Nabízíme širokou škála misek, rùzných tvarù a rozmìrù, detaily na vyžádání.Nabízíme širokou škála misek, rùzných tvarù a rozmìrù, detaily na vyžádání.
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Další misky

Tácky na peèivo

Oznaèení 
misky

Rozmìry mm Balení ks/kt

201 155x110x20 1000

202 200x132x21 1000

203 235x162x25 1000

204 270x189x23 500

205 304x210x26 500

206 323x235x26 200

208 353x280x26 200

209 440x310x35 200

210 500x350x38 200

Oznaèení 
misky

Rozmìry mm 
(prùmìr x výška)

Balení ks/kt

180 180 x 4 600

200 200 x 4 600

220 220 x 4 600

240 240 x 4 600

260 260 x 4 600

280 280 x 4 200

300 300 x 4 200

Delitácky - podložky na balení sýrù

Oznaèení misky Rozmìry mm Balení ks/kt

DT6000DT6000 181 x 135 x 0,03181 x 135 x 0,03 10001000
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Sací absorbéry pod maso

Absorbéry jsou vhodné pod maso do misek bez samosající schopnosti. Nabízíme je ve dvojím vyhotovení:Absorbéry jsou vhodné pod maso do misek bez samosající schopnosti. Nabízíme je ve dvojím vyhotovení:

1) s ochrannou PE vrstvou z jedné strany1) s ochrannou PE vrstvou z jedné strany
Absorbéry s ochrannou vrstvou puze z jedné strany pøedstavují ekonomickou variantu, u které musí být striktnì dodrženo Absorbéry s ochrannou vrstvou puze z jedné strany pøedstavují ekonomickou variantu, u které musí být striktnì dodrženo 
správné umístìní absorbéry do misky (ochrannou vrstvou nahoru, v opaèném pøípadì dojde k pøilepení savky na maso).správné umístìní absorbéry do misky (ochrannou vrstvou nahoru, v opaèném pøípadì dojde k pøilepení savky na maso).

2) s ochrannou PE vrstvou z obou stran2) s ochrannou PE vrstvou z obou stran
Komfortní provoedení absorbérù, není dùležité umístìní do misky v závislosti na ochranné vrstvì.Komfortní provoedení absorbérù, není dùležité umístìní do misky v závislosti na ochranné vrstvì.

Název Rozmìry mm Savost ml Balení ks/kt

Absorbéry bíléAbsorbéry bílé 112x160112x160 20002000 960960

Absrobéry bíléAbsrobéry bílé 75x11075x110 15001500 24002400

Absorbéry bílé *Absorbéry bílé * 120x160120x160 25002500 30003000

Absorbéry bílé *Absorbéry bílé * 80x12080x120 25002500 30003000

Absorbéry èerné *Absorbéry èerné * 80x12080x120 25002500 30003000

* Standardní savost absorbérù je 2500 ml. Na zakázku možnost i 800, 1500, 2000 a 4000 ml.* Standardní savost absorbérù je 2500 ml. Na zakázku možnost i 800, 1500, 2000 a 4000 ml.


