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Bisnode

SZTRECCSFÓLIA

Kézi és gépi sztreccsfóliák
standard és egyedi kivitelben

LÉGPÁRNÁS FÓLIA, HABFÓLIA

Légpárnás fólia, habfólia tasakok,
tekercsek, ISOFOAM

MŰANYAG FÓLIÁK

Mezőgazdasági és talajtakaró
fóliák, VCI fólia

HULLÁMKARTONOK

Hullámkarton tekercsek,
kartondobozok, papíráruk

ZSUGORFÓLIA

Zsugorfólia, zsugorsapka,
Extrafol

MŰANYAG TASAKOK

Simítózáras tasakok, vákuum
tasakok

RAGASZTÓSZALAGOK

Ragasztószalagok széles
választéka otthoni és ipari célra

PÁNTSZALAGOK, GÉPEK

Műanyag, acél és textíl
pántszalagok, pántológépek
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CÉGÜNKRŐL

Vállalatunk –  az Elastic Kft –  1991 óta foglalkozik csomagolóanyagok gyártásával, konfekcionálásával és 
csomagolástechnikai eszközök, gépek forgalmazásával. Zalaegerszegi székhelyünknek köszönhetően partnereink 

ellátása a Dunántúl és Budapest vonatkozásában zökkenőmentesen és költséghatékonyan teljesíthető, ám ettől 

függetlenül az ország egész területére vállalunk szállításokat. Cégünk rendelkezik a szükséges minőségbiztosítási 

szabványokkal, így partnereink részére auditált beszállítói tevékenységet tudunk végezni.

A termékek kiszállítása saját logisztikai rendszerünkön keresztül történik, így minimalizálhatók a sérülések, és 

megoldható a  gyors és pontos áruszállítás.

Termékkörünk szinte a teljes csomagolóanyag vertikumot lefedi, így bármely termelőtevékenységet végző 
partnerünk rendelkezésére tudunk állni. 
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BÉRRAKTÁROZÁS
Keretrendelések alapján biztosítjuk Önnek a logisztikai hátteret. 

Kedvező feltételekkel tároljuk árukészletét amelyből kívánságai szerint hívhatja le
az éppen szükséges mennyiségeket

5.

Raklapos mennyiségek rendelése esetén egyedi, mennyiség arányos diszkont 
árakat tudunk biztosítani. Kereskedelmi mennyiségű 

rendelés esetén mindig keresse kollégánkat

DISZKONT ÁRAK

A termékek kiszállítása saját logisztikai rendszerünkön keresztül történik, így 
minimalizálhatóak a sérülések és megoldható 

a  gyors és pontos áruszállítás.

SAJÁT LOGISZTIKAI RENDSZER



IPARI MEGOLDÁSOK

ELEKTRONIKAI IPAR - FINOM MECHANIKA AUTÓIPAR

ÉLELMISZERIPAR BÚTORIPAR

LÉGPÁRNÁS ÉS HABFÓLIA TASAKOK

ANTISZTATIKUS KIVITELBEN IS

SIMÍTÓZÁRAS TASAKOK

FÓLIÁK

RAGASZTÓSZALAGOK

LÉGPÁRNÁS ÉS HABFÓLIA TASAKOK

ANTISZTATIKUS KIVITELBEN IS

LÉGPÁRNÁS, -HABFÓLIA TEKERCSEK

VCI FÓLIÁK, SZTRECCSFÓLIÁK

HABSZIVACSOK, RAGASZTÓSZALAGOK

PAPÍRZACSKÓK, PAPÍRTÁSKÁK

HÁZTARTÁSI ÉS MŰANYAG ZACSKÓK

CSOMAGOLÓFÓLIÁK

PAPÍRCSOMAGOLÓK

TÁROLÓEDÉNYEK

LÉGPÁRNÁS ÉS HABFÓLIA TEKERCSEK

SZTRECCSFÓLIÁK

PÁNTSZALAGOK

KÖTÖZŐK
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Az Elastic Kft. folyamatos fejlődésének és bővülésének köszönhetően ma már komoly iparágak csomagolástechnikai 
megoldásait is el tudja látni. Széleskörű termékcsoportainkkal olyan területeket is ki tudunk szolgálni nagykereskedelmi 

mennyiségekben, mint az elektronika - finom mechanika, autóipar, élelmiszeripar vagy a bútoripar.

Csomagolástechnikai kérdésekben szakmai tanáccsal az értékesítési csapatunk és szakértőink állnak rendelkezésre. 

Cégünk arra törekszik, hogy megőrizze piaci versenyképességét, ezért egyszerre kell reálisnak és sokszor merésznek 

lennünk. Előnyünk a kisebb cégekkel szemben, hogy sokrétű szolgáltatásainkkal messzemenően ki tudjuk elégíteni 

ügyfeleink igényeit, a pici változásokra pedig könnyebben reagálunk mint a multinacionális cégek.

Törzsvásárlóinkat - közülük sokakkal már több mint 20 évre visszanyúló üzleti kapcsolattal rendelkezünk - kiemelt 
figyelemben részesítjük.



7.

A   csomagolás  a  kulturált  kereskedelem,  igényes ellátás lényeges eleme, amely szoros   egységet    képez  az  áruval.  Az  
árukat  előállító  vállalatok  és  az  azokat forgalmazó vállalkozások egyik legfontosabb feladata annak a biztosítása, hogy az 
általuk   előállított   termékek   eredeti   használati   értéküket   lehetőleg  teljesen megőrizve,  a  keresletnek  megfelelő  
minőségben  kerüljenek a kereskedelembe. Az  áruk minőségének a megőrzését, a felhasználókhoz való eljuttatását biztosítja a  
csomagolás.  Az  életszínvonal  emelkedése  esetén  a fogyasztói igények az áru minőségével   szemben  folyamatosan  
növekednek,  és  ez  magában  hordozza  a csomagolással   szembeni  minőségi  követelmények  emelkedését  is.  A  bőséges 
árukínálatból   fakadó  konkurencia  magas  mércét állít a csomagolással szemben. A  magas  minőségi  követelmények  tehát  
egyaránt  vonatkoznak  az  árura  és   a csomagolásra   is.   A   csomagolás   csak   abban   az   esetben   tudja       betölteni 
minőségmegőrző  funkcióját,  ha  az  áru  tervezésével  egy  időben és vele szoros kapcsolatban történik a csomagolás 
környezettudatos tervezése is. A  csomagolásnak  nem  csupán  minőség-megőrzési funkciója van, hanem fontos szerepet 
játszik a szállítási, mozgatási, vagyonvédelmi és biztonsági szempontból is.

A csomagolás funkciói, feladatai
A  csomagolást  akkor  tekintjük  optimálisnak,  ha  a legkisebb költségráfordítással biztosítja az áruvédelmet, az áruforgalomra 
való alkalmasságot, eleget tesz  a  logisztikai  és  értékesítést  ösztönző  funkcióknak  vevőbarát jellegével. Elősegíti a 
felhasználást, és alkalmas a szükséges információk hordozására.

A jó csomagolás:

• minőségvédő,
• megfelel az egészségvédelmi szempontoknak, 
• alkalmas az elosztásra, a gépi árumozgatásra, 
• társadalmilag elfogadott módon újrahasznosítható vagy elhelyezhető, 
• környezetkímélő, 
• gazdaságos, 
• a vásárlók számára biztosítja a termékazonosítást,
• megteremti a piacon az áru imázsát, 
• problémamentesen kezelhető, vevőbarát.

A korszerű csomagolás követelményei:

• áruvédelmi követelmények;
• logisztikai követelmények;
• marketing és reklám követelmények;
• hatósági követelmények;
• gazdasági követelmények;
• környezetvédelmi követelmények.

A csomagolás áruvédelmi funkciói

A  termékeknek  értékcsökkenés  nélkül,  azaz  az előállított  minőségben és mennyiségben kell a vevő rendelkezésére állni. A 
teljes disztribúciós folyamat során a csomagolás segítségével kell óvni az árut a külső környezeti hatásoktól, a folyamat közbeni 
igénybevételektől, biztosítani a termék eredetiségét és mennyiségét,  egyben  védeni  a  környezetet  az  áru  esetleges 
kedvezőtlen  károsító  hatásától. A  megfelelő,  biztonságos csomagoláson túl a környezet védelmét   szolgálják   a   
nemzetközileg   egységes   áruvédelmi  jelölések,  amelyek   a   csomagoláson  jól  látható  helyen  hívják  fel  a  figyelmet  az  áru 
veszélyességére és helyes kezelésére. A  csomagolás  tervezésekor  figyelembe  kell  venni  az  árut érő várható hatásokat, az 
áru romlékonyságát, azaz belső tulajdonságait, az áru szállításának, tárolásának  módját  valamint  az  áru  veszélyességét.  
Ezek figyelembevételével olyan csomagolási anyagokat és módokat kell választani, amelyek a külső tényezőket kizárják, ill. a 
termék anyagainak távozását is megakadályozzák. Ilyenek, pl.: a vákuumcsomagolások, a védőgázos csomagolások.

MIÉRT CSOMAGOLUNK?



Méret Színek Rétegek/vastagság

Légpárnás fólia tasak

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

60 - 80 my /
3 és 2 rétegben

Méret Színek Rétegek/vastagság

100 x 150 + 
30 mm

ragcsíkkal.
2/60 my

110 x 140 + 
15 mm

PE jellel.
3/60 my

110 x 150 + 
50 mm

3/80 my

80 x 100 + 50 
mm 3/80 my

80 x 250 + 50 
mm

2/60 my

A  légpárnás  fóliát  kissűrűségű  polietilén  fóliából  vákuum-
formázással és  az  azt követő   kasírozással  állítják  elő. A  
légpárnás  fólia  két  vagy  három  rétegből  áll, melyen   szabályos    
rendben   henger    alakú  cellák  sorakoznak,  az   alapfóliára  
kasírozott    zárófóliából,    valamint  a  háromrétegű   légpárnás   
fólia  esetén   a vákuumformázott  alapfólia  másik  oldalára  
kasírozott  védőfóliából.  A  kasírozott  védőfólia  lehet metalizált  
fólia  is, amely esetében hőszigetelésre és hőtükrözésre alkalmas 
terméket kapunk. 

A légpárnás fólia tulajdonságai: 
A   többi   párnázó   anyaggal   szemben  a  légpárnás  fóliának  szá-
mos  előnye van: fiziológiailag ártalmatlan, vegyszerekkel szemben 
ellenálló, hőmérséklet változásra nem érzékeny (-40 °C - +60 °C), 
igen jó párnázó hatású,  jó  hőszigetelő,  hajlékony,  jól   
hegeszthető,    tehát konfekcionálható,     páraáteresztő    és        
légáteresztő képessége minimális,  ismételten  felhasználható,  
natúr,  színes,  UV  stabilizált és antisztatikus kivitelben is 
gyártható, teljes egészében újrahasznosítható. 
A légpárnás fólia felhasználási területei: 
A   termék   legfontosabb    felhasználási   területe  a csomagolói-
par.   A faiparban kárpitozott   ülőgarnitúrák, bútorelemek,  épület 
- faszerkezetek  és       nyílászárók csomagolására  használják.  
Üveg-  és porcelániparban  a  törékeny  áruk párnázó burkolatának   
kialakítására,  valamint   bélelő anyagként   alkalmazzák.   Gépipari 
termékeknél nehéz, nagy terjedelmű  gépek,  gépegységek 
részeinek burkolására, nyomásmentesítésére,   csomagolására   
használják.   Elektrotechnikai cikkek  (TV, világítótestek, 
elektromos mérők,  villamos  gyógyászati készülékek, stb.)  
csomagolására is felhasználják. A finommechanikai, optikai ter-
mékek (órák, optikai testek,   fotófelszerelések)    védő csomagolá-
saként    is    kiváló.   Jó   hőszigetelő  tulajdonságának 
köszönhetően  háromrétegű  UV  stabilizált  kivitelben  terjed   a 
felhasználása   a   kertészetben  is.   Üvegházak,   fóliás    létesít-
mények  függőleges  külső  és  belső  felületére rögzítve csökkenti 
a kritikus éjszakai és téli időszakban a belső légtér lehűlését.

Légpárnás fólia tasak- standard méretek

LÉGPÁRNÁS FÓLIA

SAJÁT GYÁRTÁSÚ LÉGPÁRNÁS TERMÉKEK, 
TASAKOK, LAPOK, TEKERCSEK STANDARD 

ÉS EGYEDI MÉRETEKBEN, 
IGÉNY SZERINTI MÉRETRE VÁGVA

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

Standard 
kivitelben ill. igény 
szerinti, egyedi 
méretekben,
ragcsíkkal is.

www.elastickft.hu

NINCS A TÁBLÁZATBAN A MÉRET,
AMIRE IGÉNYE LENNE?
MI MEGCSINÁLJUK!
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Méret Színek Rétegek/vastagság

210 x 250 + 
30 mm

ragcsíkkal
3/80 my

175 x 190 + 
20 mm

3/80 my

130 x 200 + 
50 mm

3/80 my

140 x 140 
mm

150 x 200 + 
30 mm

3/80 my

Légpárnás fólia tasak- standard méretek

ESD ELLENI CSOMAGOLÁS, MELYNEK VÉDEKEZŐ FUNKCIÓJA 

KÉTIRÁNYÚ

320 x 700 + 
100 mm

antisztatikus, 
ragcsíkkal

3/80 my

350 x 450 + 
50 mm 3/80 my

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

• A terméket a sztatikus behatások ellen védőcsomagolással 
kell ellátni. A csomagolás alapvető feladata itt a mechanikai 
védelmen túl az is, hogy árnyékoljon. Például vezetőképes 
(conductive, melyet általában fekete vagy kék szín jelöl) 
csomagolásban (hullámpapír lemezdoboz vagy „shielding-bag” 
védőtasak) a belső térben elhelyezett termék a sztatikus 
kisülésektől védett.

• Az elektronikai termékekhez gyártott alkatrészek 
csomagolóanyagaival szemben támasztott alapvető 
követelmény, hogy nem generálhatnak kisüléseket.  Például a 
csomagolásokban a rázkódás csillapítására alkalmazott 
habidomok vagy porvédő (rózsaszín, úgynevezett pink-poly) 
tasakok nem generálnak töltést a kicsomagolás során.

3/80 my

www.elastickft.hu 9.
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www.elastickft.hu

Saját gyártású termékek

Az Elastic Kft saját gyártású légpárnás tasakjait nagy kapacitású gépein
gyártja, amivel egy műszakban több 10 000 tasakot is képes

legyártani

TASAKOK, LAPOK, TEKERCSEK STANDARD 
ÉS EGYEDI MÉRETEKBEN, 

IGÉNY SZERINTI MÉRETRE VÁGVA

ANTISZTATIKUS KIVITELBEN
RAGCSÍKKAL IS

TASAK

FÜL (ZÁRHATÓ) RAGCSÍK

10.
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Méret Színek

Légpárnás fólia tekercs

Méret Színek Vastagság

Habfólia tasak

Standard 
kivitelben ill. 
igény szerinti, 
méretre vágva, 
ragcsíkkal is

Fehér és
antisztatikus,
HD laminált
kivitelben

0,80 mm - 3 mm

Rétegek/vastagság

Standard kivitelben 
ill. igény szerinti, 
egyedi 
méretekben,
ragcsíkkal is.

60 - 80 my /
3 és 2 rétegben

Méret Színek Vastagság

114 x 162 + 
140 mm

Fehér 1 mm

120 x 300 
mm

Fehér 1 mm

Habfólia tasak- standard méretek

Transzparens, 
rózsaszín 

(antisztatikus)

Légpárnás fólia termékek Elsődleges - belső - csomagolások kialakítására, áruvédelemre

www.elastickft.hu

SAJÁT GYÁRTÁSÚ HABFÓLIA TERMÉKEK, 
TASAKOK, LAPOK, TEKERCSEK STANDARD 

ÉS EGYEDI MÉRETEKBEN, 
IGÉNY SZERINTI MÉRETRE VÁGVA

11.

NINCS A TÁBLÁZATBAN A MÉRET,
AMIRE IGÉNYE LENNE?
MI MEGCSINÁLJUK!   +36 92 596 240
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Méret Színek Vastagság

150 x 250 mm Fehér 1 mm

200 x 450 
mm Fehér 1 mm

Habfólia tasak- standard méretek

200 x 450 mm
+ HD kívülről

Fehér 1 mm

205 x 255 
mm Fehér 1 mm

230 x 400 mm Fehér 1 mm

250 x 350 
mm

HD laminált,
hab oldallal

Fehér 1,5 mm

260 x 460 mm Fehér 1 mm

HABFÓLIA

Kényes áruk gyors  és  megbízható  csomagolására  alkalmas 
Hajlékonysága  miatt  könnyen     idomul    a    termék    
formájához,  rugalmassága    pedig   megvédi   a becsomagolt  
árut  a  külső hatásoktól.  Egyedi   igény   szerint  készítünk   
méretre  tasakokat   és  fólialapokat  is.   Elektronikai   cégek   is   
előszeretettel   használják, mivel  antisztatikus   változata   is   
kapható.  
Anyaga: 0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 3 mm vastagságú kasírozás nélküli 
habosított, zárt cellás polietilén lemez.
Alkalmazási területe:    különböző    méretű    lapok,   szalagok,  
tasakok  készítése,  mely   kiváló     csomagolóanyag    
elektronikai     cikkek, autóipari       alkatrészek, háztartási cikkek, 
üveg-, porcelán, mezőgazdasági termékek számára.
Jellemzői:
• könnyen kezelhető, feldolgozható
• CFC és HCFC mentes
• 100%-ban visszaforgatható
• toxikus anyagot nem tartalmaz
• kérésre antisztatikus adalékkal is készülhet

www.elastickft.hu

Habfólia termékek Elsődleges - belső - csomagolások kialakítására, áruvédelemre
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Habfólia termékek

Méret Színek Vastagság

270 x 300 mm Fehér 1 mm

280 x 300 mm
+ HD

Fehér 0,8 mm

Habfólia tasak- standard méretek

350 x 300 mm Fehér 1 mm

360 x 600 mm Fehér 1,5 mm

400x 300 mm Fehér 0,8 mm

400 x 400 mm Fehér 1 mm

60 x 120 + 
30 mm

HD belül
Fehér 1 mm

Méret Színek Vastagság

60 x 70 + 30 
mm

Fehér 1 mm

60 x 90 + 30 
mm

HD belül
Fehér 1 mm

70x 117 + 100 
mm

Fehér 1 mm

75 x 255 + 
120 mm Fehér 1 mm

90 x 120 + 30 
mm

HD belül
Fehér 1,5 mm

Elsődleges - belső - csomagolások kialakítására, áruvédelemre

www.elastickft.hu 13.
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VÁKUUM ÉS VÉDŐGÁZAS CSOMAGOLÁS
TULAJDONSÁGAI

A hidegtárolással kombinált vákuumcsomagolás az élelmiszerek 
szavatosságát tartósítószer hozzáadása nélkül meghosszabbítja. 
A nem élelmiszeripari termékek esetében a vákuumcsomagolás 
megvédi a terméket a külső hatásoktól, mind a nedvességtől, 
mind a párától. Vákuumcsomagolás során a termékeket egy 
többrétegű vákuumtasakba helyezzük, mely a vákuumozást 
követően teljesen légmentesen elzárja a terméket az oxigéntől. 
Bizonyos eljárásoknál védőgázzal cserélik ki az oxigént, mely 
megakadályozza az aerob baktériumok szaporodását. 

A talpas vákuumtasakok transzparens vagy fémgőzölt fóliából 
készülnek. Alkalmas folyadékok, porszerű termékek, 
granulátumok, darabos termékek esztétikus csomagolására. A 
talpas tasakok lehetővé teszik a termék kínálópulton vagy polcon 
állítva történő értékesítését. 

A védőgázos csomagolás kétféle műszaki alapelv szerint 
valósítható meg: légritkítást követő feltöltéssel, illetve úgy, 
hogy a levegőt több lépésben inert gázos öblítéssel szorítják ki a 
csomagolóeszközből.

www.elastickft.hu

150 x 600 x 
0,009 mm - átlátszó

200 x 300 x 
0,009 mm - átlátszó

250 x 300 x 
0,007 mm - átlátszó

250 x 350 x 
0,009 mm - átlátszó

300 x 400 x 
0,009 mm - átlátszó

200 x 6000 mm 
roll - átlátszó

250 x 6000 mm 
roll - átlátszó

300 x 6000 mm 
roll - átlátszó

VÁKUUM TASAKOK TÉPŐS ÉS 
ROLLOS KIVITELBEN

14.
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KÜLÖNBÖZŐ ÁRUK, TARTOZÉKOK
LÉGMENTES CSOMAGOLÁSÁRA

www.elastickft.hu

Magas minőségű 
LDPE önzáró

tasak tárolásra,
csomagolásra

Magas minőségű 
LDPE önzáró

tasak tárolásra,
csomagolásra

Magas minőségű 
LDPE önzáró

tasak tárolásra,
csomagolásra

Magas minőségű 
LDPE önzáró

tasak tárolásra,
csomagolásra

Magas minőségű 
LDPE önzáró

tasak tárolásra,
csomagolásra

70 x 100 x 
0,004 mm - transp.

80 x 120 x 
0,004 mm - transp.

100 x 120 x 
0,004 mm - transp.

100 x 150 x 
0,004 mm - transp.

120 x 170 x 
0,004 mm - transp.

SIMÍTÓZÁRAS TASAKOK

150 x 220 x 
0,004 mm - transp.

180 x 250 x 
0,004 mm - transp.

200 x 300 x 
0,004 mm - transp.

250 x 350 x 
0,004 mm - transp.

300 x 400 x 
0,004 mm - transp.

A simítózáras tasakok használata hazánkban is gyorsan elterjedt és 
folyamatosan válik egyre ismertebbé már a háztartásokban is. Számos 
elnevezése ismert és terjedt el. A teljesség igénye nélkül, íme néhány 
ezek közül: önzáró tasak, villámzáras tasak, gyorszáró tasak, simítózáras 
tasak, újranyitható tasak, lezárható tasak, visszazárható tasak. 

Népszerűségét praktikusságának és esztétikusságának köszönheti. 
Praktikus, mert – mint az már a fenti felsorolásból is kiderült – többször 
felhasználható és egyszerűen nyitható-zárható, nem igényel külön 
kelléket a lezárás vagy a kinyitás sem. 
A környezetünket is óvhatjuk azzal, ha egy ilyen tasakot többször is 
felhasználunk, hiszen kevesebb nehezen lebomló hulladék kerül a 
már amúgy is nagyon leterhelt „anyatermészetbe”.

15.
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AMIRE IGÉNYE LENNE?
MI MEGCSINÁLJUK!   +36 92 596 240
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A   VCI  egy  láthatatlan,  molekuláris  védőréteget  hoz  létre  a 
fémfelületen. A folyamat   során   a   korróziógátló kipárolog   a 
különböző  termékekből (polietilén fólia, poliuretán hab, papír, 
tabletta) és  eltelíti  a  körülöttük  lévő  levegőt.  Amikor  a  fém  körül  
a  levegő  telítetté  válik,  egy   vékony, molekuláris   védőréteg  alakul  ki  
a  fém  felszínén, ami ettől kezdve megvédi őt  a  korróziótól.  Ezt 
követően  fémet  körülvevő  levegő  nedvesség -  vagy  szennyezőanyag  
tartalma  többé  már   nem károsítja a fémfelületet.

Az ESD-csomagolás mellett gyakran alkalmazott módszer a termékek 
védelmére a VCI-technológia (Vapour Corrosion Inhibitor)     használata, 
ahol a csomagolóanyagba egy különleges vegyianyagot 
impregnálnak–amely használat közben folyamatosan, kis mennyiségben 
kipárolog, és a korrózióvédelem szempontjából kedvező légkört hoz 
létre az áru környezetében –, ami   megakadályozza a korróziós 
folyamatok megindulását. Ilyen csomagolóeszköz használatával 
egyszerűsödik a csomagolás, a  leszállított  áru azonnal, előzetes tisztítás 
nélkül használható, költségtakarékos, mert kevesebb munkaráfordítást 
igényel a csomagolás. Környezetbarát is, hiszen a csomagolóanyag 
újrahasznosítható, szemben a konzerváló eljárásoknál keletkező 
veszélyes hulladékokkal. 

www.elastickft.hu

VCI FÓLIA, METALIZÁLT HABFÓLIA, PVC FILM

16.

VÍZTISZTA PVC FÓLIA
Kerthelyiségek, építkezés, otthon kialakítátásának, téliesítésének 
alapvető kelléke, dekorációk, reklámok alapanyaga lehet az átlátszó 
fólia. Széles méret választékának köszönhetően a felhasználás 
lehetőségei igen sok rétűek.

Anyaga: 3, illetve 5 mm vastagságú, metalizált réteggel társított 
polietilén (LD-PE).
Felhasználási terület:
ISOFOAM LF-ALUPET 3 mm: UV-sugárzásnak nem kitett belső térben, 
hőreflektáló-visszatartó felületként alkalmazható, tartósan (+) 55°C alatti 
hőmérséklet esetén beépítve: fűtőtest mögé helyezve, metalizált 
oldalával a belső tér felé fordítva (oldószermentes ragasztóval vagy 
mechanikusan rögzítve).
ISOFOAM LF-ALUPET 5: könnyű aljzatbetonok és esztrichek rugalmas 
úsztatórétege. Fűtött aljzatbetonok alatt (fényes felével felfelé, habfólia 
részével lefelé fordítva) a beton és a hőszigetelés között is elhelyezhető.
Vastagság: 3 mm, 5 mm
Kiszerelés:  1,0 m × 50 m = 50 m2/tekercs
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Sztreccsfóliák

Méret Színek Vastagság

Kézi sztreccsfólia

Standard 150%, 
500 mm-es, 2 és 
2,5 kg-os 
tekercsek vagy 
egyedi méretben 
(max 3kg) is.

Transzparens, 
fehér, fekete 12 - 23 my

Méret Színek Vastagság

Gépi sztreccsfólia

Standard 150%, 
500 mm-es, bruttó 
16 kg-os 
tekercsek, 
csévesúlyok 1650 
g, 1750g

Transzparens, 
fehér, fekete 12 - 23 my

Nagynyúlású 200-
250%, 500 mm-es, 
bruttó 16 kg-os 
tekercsek, 
csévesúlyok 1650 
g, 1750g

Transzparens, 
fehér, fekete 23 - 25 my

Méret Színek Vastagság

Mini sztreccsfólia (kézigránát kivitel)

370g fólia 
100+50mm vagy 
100+100mm 
csévén
- transzparens 
vagy színezett

Transzparens 12 - 23 my

www.elastickft.hu

Rakatrögzítésre, áruvédelemre

A sztreccsfólia vagy sztreccsfilm egy magas nyújthatósággal 
rendelkező polietilén ( műanyag ) fólia melynek használata az 
egyik legolcsóbb, leggyorsabb módja a raklapon történő 
rögzítésnek. A szakadási nyúláson belül rugalmas, nagy összetartó 
erővel és tapadással bír. Megvédi a terméket a nedvességtől, 
a lopás ellen, és stabilan tartja a kartonokat, ládákat a raklapokon. 
Könnyű kezelni, és gazdaságos. Nem összetévesztendő a 
zsugorfóliával amit általában lazán hordanak fel az 
egységrakatokra és a közölt hő hatására fellépő mechanikus 
zsugorodás biztosítja az összetartó erőt. A sztreccsfólia 
felhasználása nagyon sokféle áru esetében a legoptimálisabb 
lehetőséget nyújtja a csomagolás területén. A kialakított 
egységrakatok raktározása is jóval egyszerűbbé válik mivel 
transzparens változatoknál szemmel is jól látható, hogy mit rejt a 
sztreccsfóliába csomagolt árukészlet míg a színezett ( pl. kék vagy 
fekete ) változatokkal biztonsági okokból a bel-tartalom elrejthető 
az avatatlan szemek elől. A sztreccsfólia alapanyaga lineáris 
alacsony sűrűségű polietilén és telítetlen szénhidrogének ( alfa-
alkének ) melyek aránya a fólia egyik leglényegesebb 
tulajdonságát, a nyújthatóságot befolyásolják.
Legáltalánosabb vastagságuk 17-25my ám a piacon egyre 
népszerűbbek az ennél vékonyabb, akár 9my-os változatok is. 
Nyúlásuk a mindennapos használatban a fóliázandó rakatok 
függvényében 120 és 300% között mozog.

A megfelelő sztreccsfólia kiválasztásakor figyelembe kell venni 
az alábbiakat: 
• felhasználás: kézi vagy gépi 
• gépi felhasználás esetén nyújtható vagy előnyújtott / rigid 
változatok 
• rakomány súlya, szállítási mód

17.
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Kézi vagy gépi sztreccsfólia?
Melyiket válasszam?

Kézi sztreccsfólia

Kézi fóliázás: rendkívül mobil, és könnyen kezelhető 
megoldás. Általában  kevesebb napi 15 raklap mennyiség 
fóliázás esetén ajánlott. Saját gyártású, kiváló minőségű 

sztreccsfóliáinkat ajánljuk mind azoknak, akik ezt a könnyű 
és praktikus megoldást választják. A kézi fóliázást 

megkönnyítendő, sztreccsfólia felhordókat is 
forgalmazunk, amivel könnyebb és gyorsabb a raklapok 

fóliázása

Gépi sztreccsfólia

Gépi fóliázás: a gépi fóliázást azon vállalatoknak ajánljuk, 
akik napi 15 raklap vagy annál nagyobb mennyiségű 

rakatot fóliáznak és ezzel időt szeretnének megspórolni. A 
gépi sztreccsfóliákhoz természetesen sztreccsfólia 

felhordó géppel is kell rendelkeznünk, fél automata vagy 
automata gépek nagy mértékben megkönnyítik a raklap 

körbefóliázását.

18.
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500 x 0,023 mm - nyúlás 150% - 
bruttó 2 kg tekercs (650g cséve, 
1350g nettó fólia) Natúr

500 x 0,023 mm - nyúlás 150% - 
bruttó 2 kg tekercs (740g cséve, 
1260g nettó fólia) Natúr

500 x 0,023 mm - nyúlás 150% - 
bruttó 2,5 kg tekercs (650g cséve, 
1850g nettó fólia) Natúr

500 x 0,023 mm - nyúlás 150% - 
bruttó 2,5 kg tekercs (740g cséve, 
1760g nettó fólia) Natúr

500 x 0,023 mm - nyúlás 150% - 
bruttó 2,5 kg tekercs (650g cséve, 
1850g nettó fólia) Fekete

500 x 0,023 mm - nagynyúlású 
200%
Natúr

500 x 0,025 mm - nagynyúlású 
200%
Natúr

500 x 0,012 mm - rigid előnyújtott
Natúr

500 x 0,023 mm - nagynyúlású 
150%
Natúr

500 x 0,023 mm - nagynyúlású 
150%
Fekete

KÉZI ÉS GÉPI SZTRECCSFÓLIA STANDARD MÉRETEK

Legnépszerűbb standard   és   budget 
sztreccsfóliáinkat   egész   évben kész-
leten tartjuk,   így  akár nagykeresk-
edelmi   mennyiségben is folyamatosan   
tudunk   teljesíteni ipari vevők és viszon-
teladók   felé.   Mennyiség arányos   
rendelés   esetén kedvezményes árakat   
tudunk biztosítani.   Egyedi   fólia   és 
mennyiségi   igények  esetén mindig 
keresse kollégánkat. 

19.
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KÉZI RAKOMÁNYRÖGZÍTŐ ÖV

Rakatrögzítésre, áruvédelemre

A rugalmas kézi rakományrögzítő sztreccs öv egy bevált, 
költséghatékony és tökéletes megoldás a rakományok 
biztonságos rögzítésére szállításuk során.
A fólia könnyen felhúzható a raklapok tetejére bármilyen további 
segéd eszköz használata nélkül, és az egész rakománynak 
tökéletes stabilitást biztosít. Eltérően a ragasztószalag 
használattól, a dobozok nem sérülnek a rögzítési folyamat során.
A sztreccsfólia rögzítő öv a rakományok sarokvédelmére is 
tökéletesen alkalmas. Maga a fólia kiválóan nedvesség álló és az 
élelmiszerek biztonságát is tökéletesen ellátja.
Tovább előnye a kézi fóliával szemben, hogy nem kell az egész 
raklapot befóliázni, így ezzel nem kevés időt takarítunk meg, és 
nincsen cséve csak a 100% sztreccs fólia a tekercsen.
A tekercsek perforáltak, az egyes fólia szakaszok könnyen 
téphetőek a saját dobozából kihúzva.
Maga a fólia, típustól függően, akár 40 cm-t is nyúlhat.

A sztreccsfólia kézi rakományrögzítő öv elérhető különböző 
méretekben, vastagságban, szélességben és színekben is.

Méretek

100 x 600 mm 
- átlátszó

100 x 1200 mm 
- átlátszó

100 x 1400 mm 
- átlátszó

150 x 1200 mm 
- átlátszó

200 x 1200 mm 
- átlátszó
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Miért használjunk sztreccsfóliát a csomagolás 
során?

A csomagolás vállalati és gazdasági szempontból 
egyaránt figyelmen kívül nem hagyható 
költségtényező. A ráfordításoknak mindig 
elfogadható arányban kell állniuk a csomagolandó 
termék értékével. Az ésszerű csomagolás kialakítása 
szempontjából még fontosabb, hogy a költségek az 
előírt feladat betöltéséhez szükségesek, jogosak 
legyenek. A csomagolás feladata általában a gyártási 
folyamat befejezésekor kezdődik. A teljes térbeli 
elosztás folyamata – a gyártástól a szállítás során – a 
nagy- és kiskereskedelmen át a felhasználóig, ill. a 
fogyasztóig tölti be rendeltetését. 
A csomagolási hulladékot is figyelembe véve, a 
csomagolóanyag, ill. eszköz feladatai a 
megsemmisítéssel érnek véget. A csomagolás 
célszerűségét a térbeli elosztási láncot képező 
valamennyi egység a maga sajátos szempontjai, ill. 
gazdasági érdekei alapján ítéli meg. A mértékadó 
természetesen nem ez a szűkre korlátozott területre 
érvényes megítélés, hanem a teljes folyamatban 
érvényesülő népgazdasági szempontok. 

Platorm átmérő: 1800 mm
Maximum raklpa magasság: 2200 mm
Maximum terhelés: 2000 Kg
Variálható forgási sebesség
Variálható fóliafelhordási sebesség
Nagy fólianyújtás

Platorm átmérő: 1650 mm
Maximum raklpa magasság: 2100 mm
Maximum terhelés: 2000 Kg
10 program mentés
Biztonsági kapcsoló a fóliafelhordó alatt
Raklap magasságmérő fotocella

CSÚCSMINŐSÉGŰ AUTOMATA GÉPI SZTRECCSFÓLIA FELHORDÓ GÉPEK, MELYEKKEL
KÖNYEBB ÉS GYORSABB A RAKLAPOK FÓLIÁZÁSA

AUTOMATA ÉS FÉL AUTOMATA GÉPI SZTRECCSFÓLIA FELHORDÓK

21.
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Átlátszóságuk miatt az áru előnyös tulajdonságai jól érvényesülnek, az árukínáló 
funkciót a csomagolófóliák maximálisan teljesítik. Az EXTRAFOL fóliák oxigénzáró 
képessége a három rétegnek köszönhetően jelentősen nagyob, mint a 
hagyományos egyrétegű fóliáké. A fólia egyaránt alkalmas élemiszeripari, és 
nem élelmiszeripari termékek egyedi és gyűjtő csomagolására.

Extrafol (poliofelin fólia)
Típusai:   síkfólia, féltömlő
Méretek: standard és egyedi
Standard: 300, 350, 400, 450, 500
Vastagság: 12, 15, 19, 25 mikron 

Extrafol

Zsugorfólia, zsugorsapka

Zsugorfólia Zsugorsapka

www.elastickft.hu

A fólia alkalmas hőalagútban és hőlégfúvással történő csomagolásra egyaránt.

Típusai:

Síkfólia
Féltömlő
Tömlő
Antisztatikus, perforált és nyomdázott kivitelben  

Felhasználási terület: élelmiszer ipar, vegyipar, üdítőipar, konzervipar.
Méretek: 200 mm - 2200 mm-ig.
Vastagság: 20 - 200 mikronig

Nehéz raklapos áruk csomagolásához 
ajánljuk. Zsugorpisztollyal, hő hatására 
zsugorodik a rakományra, így megoldva 
annak biztonságos mozgatását és 
stabilitását.
Méretek: igény szerinti méretekben és 
színekben állítjuk elő.
Rekeszbélelő síklapok
Méretek: 400 x 600 mm, 1000 x 1200 
mm
Egyedi méretben natúr és színes 
kivitelben.
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POLIETILÉN ZSUGORFÓLIA A polietilén zsugorfólia zsugorításához kicsit magasabb  hőmérséklet  és  több  idő 
szükségeltetik, mint  a PVC zsugorfóliához. A polietilén zsugorfólia számára a  
felmelegítést  követően  hirtelen és hatásos  hűtés szükségeltetik. A polietilén zsugorfólia 
által becsomagolt áruk feszes burkolatot kapnak,  a  törési  veszteség minimálisra 
csökkenthető. Az amortizáció elkerülése mellett a polietilén zsugorfólia megvédi az árut a 
portól és egyéb szennyeződésektől. A polietilén  zsugorfólia  többféle szélességben,  
kivitelezésben kapható. Tömlő, féltömlő, valamint sík kivitelezésben is megrendelhető. 
Tömlő  szélessége  100-600  mm,  féltömlő  szélessége 
100-1200 mm, sík szélessége: 235-1200 mm.A polietilén zsugorfólia vastagsága 15-120 my.

PVC ZSUGORFÓLIA A PVC  zsugorfólia   előnye   a   többi   zsugorfóliával   szemben,   hogy   mechanikai 
szilárdsága,   valamint fényáteresztő képessége jóval magasabb a többi zsugorfóliánál. 
További előnye a PVC zsugorfóliának,  hogy alacsonyabb    hőmérsékleten   és gyorsabban  
zsugorodik.  A  PVC   zsugorfólia   egyedülálló   áttetszőséggel rendelkezik,  valamint  sokkal 
nagyobb  a   csillogása,   ami   a becsomagolt   árukészlet    esztétikai   értékét 
nagymértékben megnöveli. A PVC zsugorfólia szélessége 150-500 mm.Vastagsága 19-30 my.

A zsugorfólia a polietilén csomagolóanyagok egyik legáltalánosabb felhasználási módja. A zsugorfólia a bevitt hő hatására 
meglágyul és összezsugorodik, majd a gyorsan lehűtött anyag kereszt  és hosszirányban is jó tartást biztosít a fóliázandó termékek 
számára. A zsugorfólia felhasználási területe igen széleskörű, kiválóan alkalmazható az üdítőiparban, épitőiparban és minden 
egyéb raklapos termék egyesítő csomagolásánál. A kissűrűségű polietilénből készült síkfólia vékony rétegben, átlátszó, hajlékony 
szívós anyag. Hajlékonyságát alacsony hőmérsékleten is megtartja. 110-115 ºC-on kezd lágyulni, így max. 60 ºC-ig használható 
tartósan. Korszerű higiénikus csomagolóanyag, az időjárás viszontagságainak ellenáll.

ZSUGORSAPKA (SHRINK HOOD)

A raklap paramétereitől függően gyártott zsugorsapkák automata, vagy kézi csomagolósoron egyaránt felhasználhatók. 
Elsősorban szabványos (EUR), illetve „egyutas” raklapra kiszerelt termékek egyesítő csomagolására használják a zsugorsapkát, 
melynek nagy előnye, – a politilén tulajdonságaiból adódóan – hogy a zsugorodást követően, közel egyenletes szorítóerőt biztosít 
a rakat számára, ezáltal biztonságosan tárolhatók, mozgathatók még a szétcsúszásra hajlamos termékek is. A fentieken túl 
megvédi a terméket az időjárás káros hatásaitól: nedvesség, hó, eső. Zsugorsapkát darabos, illetve tekercses kivitelben is 
egyaránt gyártják.
Darabos kivitelnél: konfekcionáló gépeinkkel a vevő igényeinek megfelelően szabják méretre. Ebben az esetben a zsugorsapkát 
általában kézzel húzzák a termékre. Tekercses kivitelnél: a termék méretrevágása az automata csomagolósoron történik.

zsugor síkfólia redőzött zsugorfólia zsugor fóliatömlő

www.elastickft.hu

A poliolefin zsugorfólia dupla fúvási eljárással készül, ezáltal javul a  húzószilárdsága, a  
fólia rugalmasabb, zárási tulajdonságai is javulnak. Ami nagyon lényeges jellemző, hogy a  
külső mechanikai  hatással  szemben ellenállóbb, sokkal nehezebben lyukad ki, amikor éles 
tárggyal kerül kapcsolatba, akár kívülről,  akár  belülről érje  az  éles  nyomás. A  technikai  
tulajdonságai  révén  a poliolefin  zsugorfólia  jó lehetőség  arra,  hogy  a legkülönbözőbb   
anyagú   és   formájú    áruk biztonságosan    legyenek    gyűjtőcsomagolásra    alkalmasak.
A poliolefin zsugorfólia szélessége 250-600 mm.Vastagsága 12,5-19 my.

POLIOFELIN ZSUGORFÓLIA

23.

B B B

BR
X

B

X

zsugor fólia féltömlő

SZTRECCSFÓLIA LÉGPÁRNÁS FÓLIA MŰANYAG FÓLIA HULLÁMKARTON ZSUGORFÓLIA RAGASZTÓSZALAG



ADR zsák

55 cm x 110 cm x 0,13 mm 76 cm x 110 cm x 0,06 mm 95 cm x 125 cm x 0,06 mm

A BIG BAG műanyag zsákok főként ömlesztett, vagy kicsire 
darabolt áruk tárolására, szállítására alkalmasak.

Előnye:

• könnyű tárolás
• egyszerű, áttekinthető nyilvántartás
• rugalmas szállítási lehetőségek
• egyszerű mozgatás (elegendő egy megfelelő targonca, 

nem kell speciális rakodó gépekbe beruházni.)

BIG BAG zsák

A BIG BAG zsákok kialakítása a legkülönbözőbb igényeknek 
is megfelelnek, kialakításuk szerint a következő típusokba 
soroljuk őket:

 Felül nyitott, 
alul zárt fenék:

Felül nyitott, 
alul ürítő cső:

Felül szoknya,
alul zárt fenék:

Felül szoknya,
alul ürítőcső:

Felül toltőcső,
alul zárt fenék:

Felül töltőcső,
alul ürítőcső:

www.elastickft.hu

Nehéz rakományok
szállításához,  4

nagy teherbírású
sarokszíjjal

95 cm x 95 cm x
165 cm -fehér
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1957-ben Genfben hozták létre a veszélyes áruk szállításából eredő kockázatok csökkentése érdekében a nemzetközi 
ADR megállapodást (Accord européen relatif au transport international des marchandieses Dangereuses par Route, 
azaz „A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás”). Ehhez csatlakozott Magyarország 
1979-ben. Az ADR szabályai vonatkoznak mind, a veszélyes anyagokra, és azok használatából származó hulladékokra 
is. Az ADR, mint folyamatosan fejlődő és változó szabályozási rendszer nem csak a közvetlen szállításra, de a szállítás 
előkészítésére és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységre (csomagolásra, ideiglenes raktározásra) is kiterjed.
ADR zsákjainkat kiváló minőségben és különböző méretekben forgalmazzuk.
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Hullámpapír termékek Elsődleges - belső - csomagolások kialakítására, áruvédelemre

Méret Kivitel Grammsúly

Hullámpapír

2 rétegű, 
barna-barna, 

B hullám

165g/m2  
névleges

Méret Kivitel Grammsúly

70cm x 100m 165g/m2  
névleges

80cm x 100m 165g/m2  
névleges

100cm x 10m 165g/m2  
névleges

30cm x 100m 165g/m2  
névleges

35cm x 100m 165g/m2  
névleges

Hullámpapír standard méretek

2 rétegű, 
barna-barna, 

B hullám

2 rétegű, 
barna-barna, 

B hullám

2 rétegű, 
barna-barna, 

B hullám

2 rétegű, 
barna-barna, 

B hullám

2 rétegű, 
barna-barna, 

B hullám

Standard 
kivitelben ill. 
igény szerinti, 
egyedi 
méretekben is.

Méret Kivitel Grammsúly

100cm x 100m
165g/m2  
névleges

120cm x 100m 165g/m2  
névleges

Hullámpapír standard méretek

2 rétegű, 
barna-barna, 

B hullám

2 rétegű, 
barna-barna, 

B hullám

A hullámpapírlemez egy vagy több hullámosított papírrétegből 
és az azokat borító sima papírrétegből, ill. a közéjük ragasztott 
papír- vagy kartonrétegekből álló termék.

A hullámpapír
Osztályozás a hullámosítás alapján
A durva hullám 8,0-9,5 4,0-4,8
B finom hullám 5,5-6,5 2,2-3,0
C középhullám 6,8-7,8 3,2-4,0
E mikrohullám 3,0-3,5 1,0-1,8

Hullámpapír típusai
A hullámok típusa, a rétegek száma és a nyersanyagok minősége 
a csomagolás által betöltendő feladattól függ. E korszerű 
csomagolóanyagnak nagy előnye, hogy mind összetételben, 
mind formájában igen jól illeszthető a termék támasztotta 
követelményekhez.

www.elastickft.hu 25.
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Hullámkarton termékek Elsődleges - belső - csomagolások kialakítására, áruvédelemre

www.elastickft.hu

A sokoldalú követelményeknek eleget téve az ipar különböző változatokat fejlesztett ki.
A hullámpapírt főleg párnázásra használják, míg a három- és többrétegű hullámpapírlemezt többnyire 
csomagolóeszközzé, dobozzá dolgozzák fel. 
A hullámpapír csomagolás növeli a termék értékét, tökéletes védelmet biztosítanak szállítás és tárolás során. A 
hullámlemez kiválóan nyomtatható, környezetbarát és 100%-ban  újrahasznosítható.
A hullámpapír úgy készül, hogy egy hullámosított papírréteg hullámgerinceire (hulláméleire) egy másik sima (fedő) 
papírréteget ragasztanak. A hullámpapírlemez egy vagy több hullámosított papírréteget tartalmaz. A sima és 
hullámosított papírrétegeket a hullámgerincek mentén váltakozva ragasztják össze. A rétegek száma mindig páratlan 
(3, 5, 7).
Hullámgerinc a hullámosított alkotórész sima papírréteggel érintkező felülete.
Hullámosztáson a hullámosított papírréteg azonos oldalán, két szomszédos hullámgerinc között mm-ben mért 
távolságot értjük.
A hullámmagasság a hullámosított papírréteg hullámgerincekkel határolt oldalai között a mm-ben mért távolság 
(amely hullámprofilonként változik)
Lemezválaszték, elméleti lemezvastagság
A végtermék lemezvastagsága függ a felhasznált alapanyagok vastagságától és a feldolgozási technológiától.

Kartonból és mikro-hullámpapírlemezből készült dobozok
A korszerű térbeli elosztási rendszerek keretében a fogyasztói csomagolások számos, eredeti céljukat messze 
meghaladó feladatot átvettek. Ma már nem elegendő, hogy a tartalmat a gyártótól a felhasználóig tartó út során 
megőrizzék. Eladási egységek lettek, s ezt mind kialakításukkor, mind külső megjelenésük tervezésekor figyelembe 
kell venni. A kényelmes kezelés a nyitáskor, a visszazárhatóság, a stabilitás és felállíthatóság, valamint a tartalomra 
vonatkozó gondos tájékoztatás, ill. a felhasználási utasítások a fogyasztók számára nagyon lényegesek. A kezeléskor és 
a tartalom felhasználásakor bosszúságot okozó hibás csomagolás az önmagában jó termék  sikertelenségéhez 
vezethet. A jó fogyasztói csomagolástól elvárható, hogy előállítása akár kézzel, akár géppel gyors és zavartalan legyen. 
Kedvező külleme legyen, a tartalmat a külső hatásoktól kielégítően védje, jól tudják halmazolni, könnyen nyitható és 
visszazárható, felhasználás után pedig egyszerűen megsemmisíthető legyen. Tervezéskor nem lehet mindig 
valamennyi követelményt figyelembe venni. 
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Az UV stabil agrofóliák, és belső kertészeti fóliák kiváló fényáteresztő képességükkel, nagy rugalmasságukkal, 
szakítószilárdságukkal és időjárás-állóságukkal tűnnek ki. A felhasználási célnak megfelelően adalékolt többrétegű fóliatípusok 
optimális feltételeket biztosítanak a különböző növényi kultúrák termesztéséhez.

Az agrofóliák fóliák az alábbi kedvező tulajdonságokkal rendelkeznek: 

• Kiváló UV stabilitás
• Jó fényáteresztő képesség
• Nagy szakítószilárdság
• Koextrudált, háromrétegű szerkezet
• Folyamatos hosszméret jelölés
• Nyolcrétegű hajtogatás, rövid tekercsszélesség
• Fiziológiailag közömbösek
• Teljes mértékben újrahasznosíthatók

Az agrofóliák típusai:

• UV stabil agrofóliák 
• Belső, kertészeti fóliák
• Takaró fóliák (talaj, építőipari

www.elastickft.hu

Magas minőségű LDPE
műanyag fólia,
fekete színben,

UV stabil kivitelben is 

Mezőgazdasági 
fólia

Magas minőségű LDPE
műanyag fólia,
fekete színben,

UV stabil kivitelben is 

Magas minőségű LDPE
műanyag fólia,
fekete színben,

UV stabil kivitelben is  

Kiváló minőségű, erős,
átlátszó műanyag fólia 
fóliasátrak építéséhez, 

talajtakaráshoz 
 

Kiváló minőségű, erős,
átlátszó műanyag fólia 
fóliasátrak építéséhez, 

talajtakaráshoz
6,5 m x 60 m x 

0,15 mm - fekete
8,5 m x 60 m x 

0,15 mm - fekete
12 m x 60 m x 

0,12 mm - fekete
6,5 m x 60 m x 

0,12 mm - fehér
8,5 m x 60 m x 

0,12 mm - fehér

Mezőgazdasági 
fólia

Mezőgazdasági 
fólia

Mezőgazdasági 
fólia

Mezőgazdasági 
fólia

Kiváló minőségű, erős,
átlátszó műanyag fólia 
fóliasátrak építéséhez, 

talajtakaráshoz
12 m x 60 m x 

0,12 mm - fehér

Mezőgazdasági 
fólia
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Mezőgazdasági fóliák és talajtakaró fóliák
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A belső kertészeti fóliák legfőbb funkciója a hőtárolás. Ezek a fóliák 
cseppmentes típusban is kaphatók. 
A talajtakaró fóliák a talaj hőmérsékletének emelésével, a 
nedvességtartalom megőrzésével és a gyomnövények fejlődésének 
meggátlásával a lehető legkedvezőbb feltételeket biztosítják a 
haszonnövények fejlődéséhez. Alkalmazásukkal a növényvédő szerek 
felhasználása jelentősen csökkenthető. Az általános takarófóliák takarási 
célra, túlnyomórészt polietilén regranulátumból gyártott fekete vagy 
színkötés nélküli fóliák. Letakarva védjük az időjárás viszontagságaitól az 
építőipari árukat (cement).
A fátyolfólia felhasználásának egyik legnagyobb előnye az, hogy 
segítségével előmelegíthető a talaj. A zöldségtermesztésre előkészített 
talajt a termelők fátyolfóliával letakarják és a talaj hőmérséklete már 
néhány nap múlva 5-8 °C-kal emelkedik. A fátyolfólia emellett véd a 
rajzó kártevőktől,a kései tavaszi, illetve a korai őszi fagyoktól. 
Hőszabályzó hatása üvegházakban vagy fóliaházakban is jól 
kihasználható. Bár a fátyolfólia átengedi ugyan a levegőt, de a szélből 
csak annyi jut be, amennyi legfeljebb kisebb légmozgást idéz elő.Káros 
lehűlést vagy növénykárosodást nem okoz. Használata csökkenti a 
fölösleges nedvesség elpárologtatását is. Csökkentik a vegyszerek 
használatát, megakadályozzák a gyomosodást. 

A ponyva-termékekre általában jellemző a nagymértékű mobilitás és a kis karbantartási igény. Olcsók, sokrétűen felhasználhatók, 
összehajtogatva kis helyen elférnek, könnyen szállíthatók, könnyűek.
Sok minden készülhet ponyvából: előtető, napellenző, garázssátor, kamionponyva, reklámfeliratos molinó, rendezvénysátor, 
takaróponyva, teraszfedés, tolókapu, haszongépjármű ponyva, lakókocsi elősátor, raktársátor, sátor, tetőponyva, utánfutóponyva 
és akkor a speciálisabb megoldásokról még nem is ejtettünk szót. Kísérletek tanúsága szerint akár 80 százalékkal is csökkenhet 
egy meleg levegőjű helyiség lehűtéséhez használt energia az ablakok elé szerelt napellenző alkalmazása révén. Egy helyiség 
hőmérséklete optimálisan kiválasztott napellenzővel, kiváló fénytechnikai értékek mellett a legforróbb nyárban is 28 °C alatt 
maradhat!

www.elastickft.hu28.
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Ponyvák
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Cégünk a Tesa Magyarország dunántúli képviselője, így sokkal kedvezményesebben és szélesebb áruválasztékkal 
tudjuk vásárlóinkat kiszolgálni. A Tesa ragasztási eljárásai a mindennapi élet számos területén jelentenek okos 
megoldást. A márkanévhez a világon mindenütt a minőség, megbízhatóság és sokoldalúság fogalma társul.

Univerzális és különleges 
kétoldalas ragasztószalag, 
mely ideális szőnyegpadló 

fektetéséhez, valamint 
különféle anyagok tartós 

ragasztásához ajánlott

Kétoldalas 
ragasztószalag

Ultravékony papír precíziós 
festőszalag rendkívül 
éles festési élekhez. 

Festéshez, javításhoz,
lezáráshoz és takaráshoz.

Festőszalag

Egyirányban szálerősített 
ragasztószalag ideiglenes 

rögzítéshez, általános 
ragasztási célokra. Az üvegszál 

erősítésnek köszönhetően 
nyúlik és rendkívül erős.

Szálerősített 
ragasztószalag

Veszélyt jelző csíkok, 
padlójelölő szalagok és egyéb

útvonalakat, jelzéseket
jelölő ragasztószalagok

nagy választékban,
különböző színekben.

Padlójelölő
ragasztószalag

Főként kartonok és dobozok 
kényelmes csomagolásához 
alkalmazható. A kiemelkedő 

tesa technikának köszönhetően 
megbízhatóan és biztonságosan 

zárhatja le csomagjait. 

Csomagoló 
ragasztószalag

Nyomtatott és egyedi 
ragasztószalagok, olyan 

sokoldalú, mint a felhasználás: 
reklám, lopás elleni védelem, 

címkézés és egyéb
egyedi igények

Egyéb speciális
ragasztószalag

Kézi csomagzárógép 
állítható fékezőtárcsával 

a ragasztószalag letekercselési 
erejének beállításához az 

optimális munkakörülmények 
érdekében.

Kézi dobozlezáró

www.elastickft.hu

Mióta könnyebb lett az internetes áruházakba visszaküldeni a termékeket, az ilyen irányú csomagforgalom is 
jelentősen megnőtt. Ez azt jelenti, hogy a háztartások sokkal gyakrabban adnak fel csomagot és ehhez megfelelő 
csomagolószalagra van szükségük. Itt jövünk mi a képbe. Szakértők vagyunk a csúcsminőségű ragasztási 
megoldásokban, mint például a PVC vagy PP csomagolószalagok, a víztiszta és papíralapú csomagolószalagok: 
minden feladathoz a megfelelő szalagot.

CSOMAGOK BIZTONSÁGOS ÉS ESZTÉTIKUS LEZÁRÁSA

Csomagolószalagjaink legfontosabb jellemzője nyilvánvalóan a tapadóerejük. A kiemelkedő tesa 
ragasztástechnikának köszönhetően megbízhatóan és biztonságosan zárhatja le csomagjait. A tapadási 
teljesítmény mellett az esztétikus megjelenés is fontos, ezért kínáljuk csomagolószalagjainkat több változatban. A 
TESA nagy gondot fordít a könnyű használatra, hogy minden ragasztószalagot problémamentesen használhasson.
 A kartonzáró szalagot még könnyebb használni a termék-kínálatunkban is megtalálható csomagolószalag-adagolóval, 
így gyorsan, biztonságosan és kényelmesen küldheti csomagjait. 
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A különféle csomagolóanyagok beszerzésekor nem szabad 
elfeledkezni a csomagoláshoz szükséges ragasztószalagokról 
sem.  A papírd obozok megfelelő lezárásához elengedhetetlen 
az optimális ragasztószalag, melynek milyenségét az határozza 
meg, hogy  milyen  a  szállítandó  csomag  súlya, illetve hogy 
milyen körülmények között mennyi ideig lesz úton a termék. A 
ragasztószalagok előnyeiről általában:

• öntapadók, azonnali tapadásuak
• hatékony és gyors rögzítést tesznek lehetővé
• sokoldalú felhasználás jellemzi
• könnyebb és nehezebb csomagok lezárására egyaránt 

alkalmas
• több méretben választhatók: 10; 19; 25; 30; 38; 50; 75 

mm szélességben feliratozhatók

www.elastickft.hu

Akrilát ragasztóréteggel rendelkező ragasztószalag:

PVC alaphordozójú ragasztószalag előnyei:

Hotmelt ragasztóréteggel rendelkező ragasztószalag:

Hasznos tippek ragasztószalagok kiválasztásához:

• a dobozok zárási módját befolyásolja, hogy a termékek 
milyen súlyúak

• mindig száraz helyen zárja le a csomagot, ugyanis a 
ragasztószalagokon lévő anyag tapadását a nem 
megfelelő hőmérséklet vagy páratartalom befolyásolja

• nagy szakítószilárdságú
• magas zárási teljesítményű
• ár-minőség aránya kiemelkedő
• jó alapanyag a nyomtatott ragasztószalagok 

előállításához
• felületén éles nyomatok érhetők el

• a nehezebb kartonokat is egy mozdulattal lezárhatjuk
• mechanikai sérülés esetén a ragasztószalag nem reped 

tovább
• tökéletes alapanyag nyomtatott ragasztószalagokhoz
• szebb nyomat érhető el a ragasztószalagon

Polipropilén alaphordozójú ragasztószalag előnyei:

• többféle minőségben kapható (csomagtól függően 
erősebb, gyengébb    kivitelben)

• az igazán jó minőségű akrilátos nyomtatott 
ragasztószalagok ára relatíve magas

• általában csak polipropilén hordozóréteggel kapható

• áruk a minőség figyelembe vételével kiváló
• jól tapadnak a felületre
• könnyen és gyorsan letekercselhetők
• a ragasztószalagok felülete tökéletesen nyomtatható
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CSOMAGOLÓ RAGASZTÓSZALAG

Főként kartondobozok kényelmes csomagolásához alkalmazható. 
Az erős fóliahordozó kényelmes és halk letekerést biztosít.
Mióta könnyebb lett az internetes áruházakba visszaküldeni a 
termékeket, az ilyen irányú csomagforgalom is jelentősen megnőtt. 
Ez azt jelenti, hogy a háztartások sokkal gyakrabban adnak fel 
csomagot és ehhez megfelelő csomagolószalagra van szükségük. Itt 
jövünk mi a képbe. Csúcsminőségű ragasztószalagjaink, mint például 
a PVC vagy PP csomagolószalagok, a víztiszta és papíralapú 
csomagolószalagok: minden feladathoz a megfelelő szalagot.

FESTŐSZALAG

A termék általános célú felhasználásra alkalmas: maszkolás, 
lezárás, tömítés, rögzítés, kisebb csomagolási feladatok stb.
Változó hőmérsékletek, napfény, szél, és nedvesség: A kültéri festési, 
lakkozási és zománcozási munkák szigorú elvárásokat támasztanak a 
felhasznált maszkolási és védelmi megoldásokkal szemben. A tesa 
különleges megoldásainak köszönhetően a lehámló festőszalagok és 
ragasztóanyag maradványok okozta rendetlen festett élek most már 
csak a múlt emlékei. 

KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG

A kétoldalas ragasztószalagoknak annyi alkalmazásuk van, ahány 
igényt támasztanak velük szemben. Legyen szó akár dekoratív 
díszléc és tükrök sima felületeken való elhelyezéséről, kábelcsatornák 
falra szereléséről, vagy szigetelő lemezek elhelyezéséről, minden 
igényhez megvan a megfelelő szerelési és rögzítési rendszerünk. 
Rögzítő szalagjaink erős, kétoldalas hab- vagy filmszalagból készülnek, 
és különböző tárgyak, például tükrök vagy díszlécek felszereléséhez 
valók. 

JELÖLŐ SZALAG

Kínálatunkban számos jelölőszalag megtalálható, amelyek három 
közös tulajdonsággal rendelkeznek: 1. Robusztus és tartós anyagokból 
állnak 2. Feltűnő színüknek köszönhetően jól észrevehetők 3. 
Egyszerűen felhelyezhetők. A tapadó jelölőszalagok az érzékeny 
tartalmú (pl. törékeny) csomagok vagy tárolási pozíciók 
megjelölésére használhatók, míg a nem tapadó jelölőszalagokkal 
körbekeríthetők olyan területek, ahová nem szeretné, hogy mások 
belépjenek. 
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Fokozott hatékonyság – gépjármű lyuktakaró 
megoldások
A gépjárműiparban kizárólag a hatékonyság számít. Az autó súlyának 
csökkentése nem egyszerűen kötelező feladat, hanem egy szemlélet és 
gondolkodásmód. Lyuktakaró termékeink gépjárművenként akár 85%-
os súlycsökkentést kínálnak, összehasonlítva a tipikus, gumiból és 
műanyagból készült lyuktakaró dugókkal. Kidolgoztuk a minden 
alkalmazáshoz használható gumi vagy műanyag dugók különféle 
alternatíváit.
Lyuktakaró termékválasztékunk tökéletes tömítési megoldást kínál a 
korrózió megelőzésére a gépjármű egész élettartama alatt. Az egyéb 
jellemzők közé tartozik a kiváló akusztikai csillapítási teljesítmény, amely 
összehasonlítható a zárt fém autókarosszériával, valamint a légmentes 
zárás, amely elszigeteli a lyukakat a víztől és a portól.
Speciális funkciókat is kínálunk, amelyek nagyban javítják termelési 
hatékonyságát. Egyes lyuktakaró anyagaink nyomtathatóak, így segítve, 
hogy a jelöléssel megkönnyítsék a pozicionálást. A célnyomtatás értékes 
referenciapont, amely javítja a dolgozó alkalmazási pontosságát, 
ugyanakkor jelzi a dolgozónak az ajánlott lyukméretet. A lyuktakaró 
stancolások további előnyei, hogy egyedi formákat tesznek lehetővé. 
Ezenkívül a fél- és teljesen automatikus adagolók teljes skáláját 
kínáljuk a gyors és kényelmes alkalmazáshoz.

MEGOLDÁSOK AZ AUTÓIPAR SZÁMÁRA

MEGOLDÁSOK
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A biztos rögzítés minden iparágban kulcsfontosságú szempont, ami nagy 
kihívásokat rejt magában. Számos alkalmazás során minőségi anyagokat 
használnak, melyek speciális szerkezetét és tulajdonságait figyelembe 
kell venni. Különböző anyagokat kell egymáshoz rögzíteni. A 
hagyományos rögzítési módszerek, mint a csavarozás, hegesztés vagy 
szegecselés alkalmazása nem minden esetben megfelelő, és akár 
károsíthatja is az anyagokat.

A tesa® ACXplus ragasztószalag a tesa legújabb innovációja, az iparban 
használt kétoldalas ragasztószalagok új kategóriáját jelenti, az iparban 
felmerülő, nagy kihívást jelentő, tartós ragasztási igények kielégítésére 
szolgál.

A tesa® ACXplus a hagyományos rögzítési módszerekkel szemben

tesa® ACXplus
+ Különböző anyagok rögzítése
+ Egyenlő erőeloszlás a ragasztott területen
+ Javított optikai látvány
+ Nem károsítja az anyag szerkezetét
+ Csökkentett súly
+ Nincs korrózió
+ Gyors és egyszerű alkalmazás

Folyékony ragasztóanyag
+ Javított optikai látvány 
+ Nem károsítja az anyag szerkezetét 
- A száradási idő lassítja a rögzítési folyamatot
- Szennyezés veszélye, pl.: kosz vagy por

Csavarok és szegecsek
+ Különböző anyagok ragasztása
+ Könnyen bontható kötés
- Az anyag károsodhat
- Pontokban koncentrált terhelések, például a csavaroknál, szegecseknél
- Korrózióveszély

Hegesztés
+ Csökkentett súly 
+ Erős rögzítés
- Különböző anyagok egymáshoz rögzítése nem lehetséges
- Az anyag károsodhat 
- Korrózióveszély

 ACXplus – Intelligens ragasztástechnikai alkalmazások

MEGOLDÁSOK
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A kézi pántolást alapvetően a pántszalag, pántolószalag 
típusa szerint két fő csoportba sorolhatjuk: műanyag 
pántszalagos kézi pántolás és acél szalagos kézi pántolás. A 
kézi pántolási típus meghatározásakor fontos, hogy a kézi 
pántolási típusoknál eltérő a kézi pántoláshoz használt 
pántszalag, pántolószalag anyaga és a kézi pántológép típusa is. 
A műanyag szalagos kézi pántoláshoz műanyag pántszalagot, 
pántolószalagot használunk, valamint pánthüvelyt. A műanyag 
pántszalagos, pántolószalagos kézi pántolás során a pántológép 
típusa eltér az acél pántszalagos, pántolószalagos kézi pántolás 
során alkalmazott pántológép típusától.

A pántológépeket működési elvük szerint három fő csoportba 
sorolhatjuk:
Kézi pántológépek Mechanikus működtetésű kézi pántológépek
A mechanikus pántológépeknél a pántoló szalag feszítése és 
rögzítése kézi energiával történik.

Cserélhető akkumulátoros kézi pántológépek
• Az akkumulátoros pántológépek esetén a pántoló szalag 

feszítése történhet kézzel vagy elektromosan, míg a 
végtelenítés mindig beépített elektromotorral – 
dörzshegesztéssel – történik.

• Vezetékes energiahálózatról működtetett kézi 
pántológépek

• A pántoló szalag feszítése és végtelenítése hálózati 
energia felhasználásával megy végbe.

Félautomata pántológépek
A félautomta pántológépek keretnélküli szerkezetűek és a 
pántolószalag bevezetése a zárószerkezetbe minden esetben 
kézzel történik.
A pántolószalagot a termék fölött átvezetjük, majd a 
dörzshegesztést indító nyílásba helyezzük a pántoló szalagot.
A pántológép érzékeli a pántszalagot és automatikusan elindítja 
a pántolási folyamatot.
A pántolási folyamat során a pántológép a beállított mértékben 
megfeszíti a pántszalagot, majd elvágja azt és a szalagvégeket 
végteleníti, valamint a következő pántoláshoz szükséges 
beállított hosszúságú pántolószalagot adagolja. 

Automata pántológépek
Az automata pántológép keretes szerkezetű, melyen belül 
elhelyezett termékre a pántológép a pántoló szalagot az előre 
beállított erővel ráfeszíti, majd a pántszalagvégeket dörzs vagy 
ultrahangos hegesztéssel végteleníti. A pántológépek az 
alkalmazott pántszalag függvényében lehetnek fém vagy 
műanyag pántoló szalaggal működő pántológépek.

Pántszalagok
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Pántszalagok

Poliészterből kereszt- és
hosszírányban szőtt, 

hot-melt ragasztóanyaggal
bevont, kiváló minőségű,

erős textil pántszalag

Textil
pántszalag

Szélesség: 16 mm
Hosszúság: 850 m 

Főként merev és/vagy
magas hőmérsékletű,

hőkezelésen átesett rakatok
biztosítására és rögzítésére

ajánlott.

Acél
pántszalag

Szélesség: 16 mm
Súly: 25 kg/tekercs 

Kiváló minőségű
polietilén pántszalag,

nagynyúlású, tökéletesen
alkalmas rakományok

raklaphoz való rögzítésére

Polietilén
pántszalag

12 mm x 0,55 mm 
x 3000 m - fekete

 Kiváló minőségű
polietilén pántszalag,

nagynyúlású, tökéletesen
alkalmas rakományok

raklaphoz való rögzítésére

Polietilén
pántszalag

16 mm x 0,7 mm 
x 3000 m - fekete
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Köszönhetően az akkumlátoros üzemnek a munkaterület 
korlátlan méreteket ölthet, a gép független minden 
energiaforrástól (kivéve a töltést). 
A gépek a leggyengébb PP szalagoktól (0.45mm vastagság) a 
legerősebb PET szalagokig (1.53mm vastagság)képesek 
dolgozni, legyen a szalag sima, vagy prégelt felületű akár. A 
feszítés, hegesztés, vágás, és a gép leemelése mind a 
meghatározott, ergonomiailag tervezett karok, gombok 
nyomásával érhetők el. A hegesztő kar zárt állapotban való 
rögzítése lehetővé teszi, hogy a hegesztés és kihűlés ideje 
alatt a gépet ne kelljen tartani. 
Könnyített szalag befűzés - mindkét szalagot egyszerre kell 
behelyezni a gépbe. A feszítő erő és a hegesztés ereje 
elektronikusan szabályzott, és állítható, így mindíg konstans 
minőség érhető el.

AUTOMATA PÁNTOLÓGÉP

Szalag típusa:
Polypropylene (PP) és
Polyester (PET)
Szalag méretek:
10.0 - 16.0 x 0.40 - 1.05 mm
Szalag feszítés:
300 - 2400 N (állítható)
Kötés:
Hüvely nélkül
Energia ellátás:
Akkumlátor 14.4VDC
Súlya:
4.1 kg / 9.0 lbs

Félautomata pántológép PP szalaghoz. 

Szalagszélesség: 8 – 15.5 mm (állítható)

Cséve belső átmérő: 200 mm

Befoglaló méret: 895 x 565 x 735 mm

Egyéb tulajdonságok: zárt szekrény, könnyű 
kezelhetőség, egyszerű karbantartás.

FÉL AUTOMATA PÁNTOLÓGÉP

A CSÚCSMINŐSÉGŰ FÉLAUTOMATA ÉS 
AUTOMATA PÁNTOLÓGÉPEKKEL KÖNNYEBB ÉS 

GYORSABB A PÁNTOLÁS, MELLYEL IDŐT ÉS 
PÉNZT TAKARÍTHATUNK.

KÉRJE ÁRAJÁNALTUNKAT A PÁNTOLÓGÉPEKHEZ.
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Az ipari csomagolástechnikában faipari termékek széles 
változatát tudjuk kínálni:

• egyutas raklapok
• EUR méretű raklapok
• egyedi méretű raklapok
• hőkezelt raklapok ISPM15 szabvány szerint
• gyalult raklapok
• fa ládák
• fa tartóbakok, motortartó bakok
• alátétfák

Egyutas raklapoknak nevezzük azokat a raklapokat, amelyek 
valamilyen faanyagból és nem az EUR raklap szabványának 
megfelelően készülnek. Röviden és tömören talán így lehetne 
megfogalmazni: ami nem EUR raklap, az egyutas raklapnak 
minősül.

Honnan ered az egyutas raklap neve?

Az "egyutas raklap" elnevezés onnan ered, hogy korábban 
ezeket a rakodólapokat egyszer használatosnak tekintették, 
mivel sokkal silányabb minőségűek voltak, mint az EUR 
raklapok, nem voltak alkalmasak akkora súly viselésére és 
szállítására. Ma már ez teljesen megváltozott. Igazodunk a 
vevői igényekhez és olyan terhelhetőségű és olyan méretű 
egyutas raklapokat forgalmazunk, melyek sok esetben még 
jobbak, de legalább olyan jó raklapok, mint a szabvány EUR 
raklapok.

FAIPARI TERMÉKEK A CSOMAGOLÁSTECHNIKÁBAN
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