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Sáèky

H.D.PE sáèky (mikrotenové)H.D.PE sáèky (mikrotenové)
Sáèky jsou vyrobeny z H.D.PE materiálu, k dispozici v provedení v bloku Sáèky jsou vyrobeny z H.D.PE materiálu, k dispozici v provedení v bloku 
a na roli.a na roli.

H.D.PE sáèky a tašky na roliH.D.PE sáèky a tašky na roli
Široká škála rozmìrù v rùzných silách materiálu. Široká škála rozmìrù v rùzných silách materiálu. 
Možnost potisku podle vlastního návrhu.Možnost potisku podle vlastního návrhu.

Sáèky PPSáèky PP
Široká škála rozmìrù. Provedení: volnì, v bloku, na háku, se založeným Široká škála rozmìrù. Provedení: volnì, v bloku, na háku, se založeným 
dnem. Možnost lepící klopy (pro balení textilních výrobkù). Síla 20, 25, 30, dnem. Možnost lepící klopy (pro balení textilních výrobkù). Síla 20, 25, 30, 
40 my, rozmìry dle požadavkù zákazníka. Možnost potisku dle  vlastního 40 my, rozmìry dle požadavkù zákazníka. Možnost potisku dle  vlastního 
návrhu.návrhu.

Perforované sáèky PPPerforované sáèky PP
Široká škála rozmìrù. Provedení: volnì, v bloku, na háku, se založeným dnem. Široká škála rozmìrù. Provedení: volnì, v bloku, na háku, se založeným dnem. 
Síla 20, 25, 30, 40 my, rozmìry dle požadavkù zákazníka. Možnost potisku dle Síla 20, 25, 30, 40 my, rozmìry dle požadavkù zákazníka. Možnost potisku dle 
vlastního návrhu.vlastního návrhu.

Sáèky L.D.PE s prùhmatem a perforací na jablkaSáèky L.D.PE s prùhmatem a perforací na jablka
Sáèky L.D.PE, které jsou navinuty na roli pro aplikaci na automatických strojích, Sáèky L.D.PE, které jsou navinuty na roli pro aplikaci na automatických strojích, 
na 2 kg ovoce. Možnost potisku dle vlastního návrhu.na 2 kg ovoce. Možnost potisku dle vlastního návrhu.

PE sáèkyPE sáèky
Síla PE sáèkù 23, 30, 40 my, standardní rozmìry: Síla PE sáèkù 23, 30, 40 my, standardní rozmìry: 
200 x 300 mm  / 300 x 300 mm / 300 x 400 mm / 300 x 450 mm /  300 x 500 mm /  400 x 450 mm.200 x 300 mm  / 300 x 300 mm / 300 x 400 mm / 300 x 450 mm /  300 x 500 mm /  400 x 450 mm.
  
            PE tašky s prùhmatemPE tašky s prùhmatem
      PE tašky o síle 45 my, standardní rozmìry 380 x 440 mm, na zakázku      PE tašky o síle 45 my, standardní rozmìry 380 x 440 mm, na zakázku
      jakýkoli rozmìr.      jakýkoli rozmìr.

            PE sáèky s perforacíPE sáèky s perforací
      Sáèky pro balení zeleniny. Síla PE sáèkù 23, 30, 40 my,       Sáèky pro balení zeleniny. Síla PE sáèkù 23, 30, 40 my, 
      standardní rozmìry:       standardní rozmìry: 
      200 x 300 mm / 300 x 300 mm / 300 x 400 mm /  300 x 450 mm /        200 x 300 mm / 300 x 300 mm / 300 x 400 mm /  300 x 450 mm /  

      300 x 500 mm / 400 x 450 mm.      300 x 500 mm / 400 x 450 mm.

LDPE sáèky na jablkaLDPE sáèky na jablka

sáèky PPsáèky PP

sáèky PEsáèky PE

HDPE sáèky a tašky na roliHDPE sáèky a tašky na roli
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Papírové sáèkyPapírové sáèky            
            Papírové sáèky standardnì v bílé a hnìdé barvì, možnost potisku. Papírové sáèky standardnì v bílé a hnìdé barvì, možnost potisku. 
      Na pøání zákazníka jakýkoli rozmìr.      Na pøání zákazníka jakýkoli rozmìr.

Papírové sáèky s oknemPapírové sáèky s oknem
Barva bílá a hnìdá, možnost potisku. Standardní rozmìry 160 x 300 + 30 mm. Možnost potisku dle vlastního návrhu, na Barva bílá a hnìdá, možnost potisku. Standardní rozmìry 160 x 300 + 30 mm. Možnost potisku dle vlastního návrhu, na 
pøání zákazníka jakýkoli rozmìr.pøání zákazníka jakýkoli rozmìr.

Název Balení ks/kt

Papír. sáèky 16x30+5 cm, bílý 1000

Papírový sáèek 22x38 cm, bílý 1000

Pap. sáèek s oknem 10+5,5x67cm 1000

Pap. sáèek s oknem 13+5,5x34 cm 1000

Pap. sáèek s oknem 23+7x39 cm 1000papírové sáèkypapírové sáèky

papírové sáèky s potiskempapírové sáèky s potiskempapírové sáèky s oknempapírové sáèky s oknem

Sáèky na grilovaná kuøataSáèky na grilovaná kuøata
S univerzálním tiskem a H.D.PE vložkou. S univerzálním tiskem a H.D.PE vložkou. 
Standardní rozmìr skladem: 150 x 300 mm. Standardní rozmìr skladem: 150 x 300 mm. 
Možnost potisku dle vlastního návrhu.Možnost potisku dle vlastního návrhu.

Sáèky se zipem na grilované kuøeSáèky se zipem na grilované kuøe
S barevným potiskem,  dva rozmìry 225 x 230 x 100 mm S barevným potiskem,  dva rozmìry 225 x 230 x 100 mm 
/ 310 x 230 x 150 mm, baleno po 500 ks/kt./ 310 x 230 x 150 mm, baleno po 500 ks/kt.

Papírový sáèek KEBABPapírový sáèek KEBAB
Sáèek v bílé barvì je potištìn Sáèek v bílé barvì je potištìn 
standardním motivem KEBAB, standardním motivem KEBAB, 
uzavøený ze dvou stranuzavøený ze dvou stran

sáèky na grilované kuøesáèky na grilované kuøe

sáèky se zipem na kuøesáèky se zipem na kuøe

sáèek Kebabsáèek Kebab
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Papírové taškyPapírové tašky
Tašky nabízíme v bílé a hnìdé barvì, možnost potisku podle vlastního návrhu, Tašky nabízíme v bílé a hnìdé barvì, možnost potisku podle vlastního návrhu, 
rozmìry dle požadavkù zákazníka.rozmìry dle požadavkù zákazníka.

papírová taška s potiskempapírová taška s potiskem

Izotermické taškyIzotermické tašky
        
Tašky se standardním potiskem,  Tašky se standardním potiskem,  
rozmìr 540 x 520 mm.rozmìr 540 x 520 mm.

Taška HDPETaška HDPE

Název Balení ks/kt

Taška HDPE 12kg JUMBO 1200

Taška HDPE 4kg 240+120x450mm è-b 2000

Taška HDPE 4kg 240+120x450mm m-b 2000

Taška HDPE 4kg 240+120x450mm z-b 2000

Název Balení ks/kt

Pytle HDPE 50x60cm èerné 2000

Pytle PE 70x110 60my èerné 25

Pytle PE 70x110 60my modré 10

PytlePytle

PøíøezyPøíøezy

Pøíøezy jsou vhodné pro balení salámù, do pøepravek pod maso apod. Jsou Pøíøezy jsou vhodné pro balení salámù, do pøepravek pod maso apod. Jsou 
vyrobeny z H.D.PE, PP materiálu, k dispozici v rùzných rozmìrech i síle. vyrobeny z H.D.PE, PP materiálu, k dispozici v rùzných rozmìrech i síle. 

Název Balení ks/kt

Pøíøezy HDPE 1000x1200mm 1000 

Pøíøezy HDPE 500x700mm 1000 

Pøíøezy HDPE 700x1000mm 12my 1 kg

taška 4kg è-btaška 4kg è-b

taška 12kg Jumbotaška 12kg Jumbo

pøíøezypøíøezy
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Vakuové sáèky PA/PEVakuové sáèky PA/PE
Sáèky nabízíme v rozmìrech dle pøání zákazníka, síla je 65, 80, 90, 100, 120 a 145 my.Sáèky nabízíme v rozmìrech dle pøání zákazníka, síla je 65, 80, 90, 100, 120 a 145 my.

Vakuové sáèky smrštitelnéVakuové sáèky smrštitelné
Sáèky jsou urèeny pro vakuové balení s následným smrštìním v horké lázni. Síla: 55, 70 a 90 my.Sáèky jsou urèeny pro vakuové balení s následným smrštìním v horké lázni. Síla: 55, 70 a 90 my.


