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XPS misky na ovoce a zeleninu

Oznaèení misky Rozmìry mm Balení ks/kt Poznámka

104 162 x 145 x 34 750 4 prolisy

106 247 x 152 x 38 500 6 prolisù

113 241 x 96 x 37 1000 3 prolisy

114 175 x 170 x 33 750 4 prolisy

116 277 x 98 x 42 1000 3 prolisy

124 192 x 192 x 35 500 4 prolisy

150 154 x 154 x 24 1000 1 zábrana

152 200 x 148 x 20 1000 1 zábrana

154 225 x 145 x 21 1000 celá

156 249 x 159 x 24 1000 celá

Misky jsou speciálnì tvarovány pro balení ovoce a zeleniny. Poèet prolisù udává maximální poèet kusù na misce.Misky jsou speciálnì tvarovány pro balení ovoce a zeleniny. Poèet prolisù udává maximální poèet kusù na misce.
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Košíky / misky na ovoce a zeleninu

Košíky jsou vyrobeny jak z PP, tak i PET materiálu. V nìkolika rozmìrech, Košíky jsou vyrobeny jak z PP, tak i PET materiálu. V nìkolika rozmìrech, 
variantách. Urèené pøedevším pro balení ovoce a zeleniny.variantách. Urèené pøedevším pro balení ovoce a zeleniny.

K dispozici v gramáži:K dispozici v gramáži:
• • 125 gr125 gr
• • 250 gr250 gr
• • 500 gr500 gr
• • 750 gr750 gr
• • 1000 gr 1000 gr 

Proložky na ovoce

Proložky pro kulaté ovoce, v èerné barvì.

Rozmìr proložky 
(délka x šíøka)

37 x 27 cm 39 x 29 cm 59 x 39 cm

Kalibr Poèet prolisù Poèet prolisù Poèet prolisù

90+ - 10 18 - 23

85 - 90 - 12 25 - 28

80 - 85 12.13 14 - 15 30 - 33

75 - 80 14 - 15 16 35 - 38

70 - 75 16 -18 18 39 - 45

65 - 70 21 20 - 23 48 - 52

60 - 65 24 25 - 27 56 - 59

55 - 60 - 30 - 33 66

50 - 55 - 36 76

Kalibr = prùmìr ovoce v mm
Poèet prolisù = poèet kusù ovoce na jedné proložce
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OMNI-PAC košíky a misky na ovoce

OMNI-PAC košíky a misky zastupují produkty z lisovaných vláken. Jsou vyrobeny z døevocelulózy a / nebo papírového odpadu. OMNI-PAC košíky a misky zastupují produkty z lisovaných vláken. Jsou vyrobeny z døevocelulózy a / nebo papírového odpadu. 
Pro všechny košíky jsou shodné jak ekonomické výhody, tak èetné ekologické pøínosy, které dotváøí kompletní øešení:Pro všechny košíky jsou shodné jak ekonomické výhody, tak èetné ekologické pøínosy, které dotváøí kompletní øešení:
• • vyrobeno z obnovitelných surovinvyrobeno z obnovitelných surovin
• • bez "škodlivých" pøídatných látekbez "škodlivých" pøídatných látek
• • snadno recyklovatelné prostøednictvím recyklace papíru èi kompostovánísnadno recyklovatelné prostøednictvím recyklace papíru èi kompostování
• • stabilní a hygienickéstabilní a hygienické
• • absorbuje srážení vodyabsorbuje srážení vody
• • prodyšnéprodyšné
• • snadno uzavíratelné pomocí systému fl ow packsnadno uzavíratelné pomocí systému fl ow pack

Berigard Berigard 

Množství více než 20 rùzných košíkù na ovoce od 150 g do 1,5 kg pro velmi populární a citlivé bobulovité plody. Kromì Množství více než 20 rùzných košíkù na ovoce od 150 g do 1,5 kg pro velmi populární a citlivé bobulovité plody. Kromì 

základních výhod a ekologických pøínosù nabízí košíky možnost potisku se 4 barvami (také tisk èárových kódù).základních výhod a ekologických pøínosù nabízí košíky možnost potisku se 4 barvami (také tisk èárových kódù).

Oznaèení Rozmìry mm Balení ks/kt

Berigard 300 120 x 63 x 50 600

Berigard 375 122 x 94 x 50 600

Berigard 475 141 x 94 x 50 720

Berigard 560 136 x 92 x 50 720

Berigard 850 120 x 110 x 90 735

Berigard 950 138 x 122 x 76 360

Berigard 980 183 x 118 x 67 400

Berigard 1000A 148 x 112 x 79 480

Berigard Garant 183 x 108 x 66 400

Berigard Fruitmax 183 x 113 x 59 400

Berigard Omni 183 x 113 x 67 400

Berigard 1800 245 x 140 x 65 240

Berigard 2000D 185 x 142 x 106 200

Berigard 3000 190 x 131 x 103 150
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Freshpac Freshpac 

Rozmanitost 9 rùzných košíkù pro balení ovoce a zeleniny. Kromì Rozmanitost 9 rùzných košíkù pro balení ovoce a zeleniny. Kromì 
základních výhod a ekologických pøínosù Freshpac také:základních výhod a ekologických pøínosù Freshpac také:
• • snižuje riziko tlaku fólie, zvlnìní, stohování, vrstvenísnižuje riziko tlaku fólie, zvlnìní, stohování, vrstvení
• • speciální støední vrstvy umožòují vícevrstvé skládání košíkù na speciální støední vrstvy umožòují vícevrstvé skládání košíkù na 

sebesebe
• • košíky jsou snadno uzavíratelné pomocí systému Top Seal nebo košíky jsou snadno uzavíratelné pomocí systému Top Seal nebo 

fl ow packfl ow pack

Oznaèení Rozmìry mm Balení ks/kt

Freshpac 46-40 136 x 124 x 40 444

Freshpac 59-50 136 x 124 x 50 480

Freshpac 72-65 136 x 124 x 65 312

Freshpac 119-50 255 x 123 x 50 2592

Freshpac 135-70 185 x 145 x 70 3040

Freshpac 140-52 190 x 183 x 52 1980

Freshpac 141-55 275 x 124 x 55 2280

Freshpac 230-72 245 x 175 x 72 1935

Freshpac 280-70 285 x 185 x 70 1320

Pozn.: pro další dotazy týkající se barevných provedení, váhy Pozn.: pro další dotazy týkající se barevných provedení, váhy 

košíku èi individuálních potiskù nás neváhejte kontaktovat.košíku èi individuálních potiskù nás neváhejte kontaktovat.
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Frutil and Foodtainer Frutil and Foodtainer 

Nabídka více než 40 rùzných velikostí, tvarù a barev misek pro balení ovoce a zeleniny. Kromì základních výhod a ekologických Nabídka více než 40 rùzných velikostí, tvarù a barev misek pro balení ovoce a zeleniny. Kromì základních výhod a ekologických 
pøínosù mohou být misky snadno uzavøeny jak pomocí systému fl ow pack tak prùtažnou fólií.pøínosù mohou být misky snadno uzavøeny jak pomocí systému fl ow pack tak prùtažnou fólií.

Oznaèení Rozmìry mm Barvy Balení ks/kt

Frutil 0 (4 plody) 155 x 155 x 27 bílá, modrá, zelená, èerná 800

Frutil 1 (6 plodù) 197 x 152 x 27 bílá, modrá, zelená, èerná 650

Frutil 1,5 (6 plodù) 229 x 155 x 27 bílá, modrá, zelená, èerná 650

Frutil 2 (6-8 plodù) 270 x 155 x 27 bílá, modrá, zelená, èerná 700

Frutil Pear (4 hrušky) 206 x 160 x 37 èerná 720

Frutil Avant 240 x 156 x 40 bílá, modrá, zelená, èerná 420

Oznaèení Rozmìry mm Balení ks/kt

Foodtainer 1T 183 x 138 x 37 750

Foodtainer 2T 204 x 159 x 37 560

Foodtainer 3T 240 x 165 x 34 500

Foodtainer 25 145 x 112 x 29 1320

Foodtainer 33 192 x 142 x 36 840

Foodtainer 58 100 x 135 x 19 1200

Foodtainer 60 136 x 136 x 20 1230

Foodtainer 65 180 x 90 x 19 1240

Foodtainer 68 180 x 100 x 19 960

Foodtainer 70 180 x 136 x 20 1230

Foodtainer 70E 180 x 135 x 11 1110

Foodtainer 72 225 x 100 x 19 1500

Foodtainer 73 225 x 35 x 20 860

Foodtainer 75 260 x 135 x 19 600

Foodtainer Chip A 182 x 137 x 30 870

Pozn.: pro další dotazy týkající se barevných provedení, váhy košíku èi individuálních potiskù nás neváhejte kontaktovat.Pozn.: pro další dotazy týkající se barevných provedení, váhy košíku èi individuálních potiskù nás neváhejte kontaktovat.


