PAPÍR ÉS
KARTON TERMÉKEK
hullámkarton lemezek, elválasztók,
rekesztékek
• 3 - 5 rétegű hullámkartonból

tetőfenék lapolt (tfl) hullámkarton dobozok
• 3 - 7 rétegű hullámkartonból
• Kis szériás gyártás
szerszámköltség nélkül
• Egyedi nyomtatással, grafikával
ellátva is

kimetszett dobozok
• Komplett doboztervezés és
kivitelezés egyedi dobozokra
• Logózott, feliratozott dobozok
• Italos, irattári, költöztető dobozok
szabványos vagy egyéni igények
szerinti méretekben

hullámpapír tekercsek, ívek
•
•
•
•

Barna-barna B hullámból
2 rétegű kivitelben
90 g / m2
30, 50, 70, 80, 100, 120 cm szélességekben
100 m hossz / tekercs
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SZTRECCSFÓLIÁK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK
gépi sztreccsfólia
Szélesség: 500 mm
Vastagság: 12, 17, 20, 23 my
Nyújthatóság: 150%, 200%, 300%
Kivitel: nyújtható, előnyújtott, hálós
Szín: Transzparens, Fekete
Súly: ~16 kg/ tek

kézi sztreccsfólia
Szélesség: 500 mm
Vastagság: 17, 20, 23 my
Nyújthatóság: 150%
Szín: Transzparens, Fekete, Kék, Fehér
Cséve: 200 g – 740 g
Kiszerelés súly vagy hossz alapján

mini sztreccsfólia
Fólia szélesség: 100 mm
Hossz: 150 m
Kivitel: nyeles, nyél nélküli
Vastagság: 17, 20, 23 my

sztreccsfólia öv
• Méret: 100 mm x 1200 mm
• Perforált tekercsek
• 100 db / tekercs

sztreccsfólia kiegészítők
• Mini és kézi sztreccsfólia húzók
• Raklapforgató gépek
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kérje ajánlatunkat!

LÉGPÁRNÁS ÉS
HABFÓLIA TERMÉKEK
légpárnás fólia tekercsek
•
•
•
•

Kivitel: 2, 3 réteg
Méretek: 1,20 x 100m; 1,50 x 100m
Buborék átmérők: 10 - 30 mm
Alapanyag: standard, antisztatkus

légpárnás fólia tasakok
•
•
•
•

Kivitel: 2 - 3 réteg
Méretek: egyedi igények szerint
Ragasztócsíkkal, léglyukkal ellátva is
Alapanyag standard, antisztatkus,
Kivitel: lapravágott, perforált-tépősrollos

érzékeny, sérülékeny termékek
gyors és megbízható csomagolására

pe habfólia tekercsek
• Vastagság: 0,8 - 5, 10 mm
• Méretek: vastagság függvénye
• Alapanyag: standard, antisztatkus,
laminált

pe habfólia tasakok, lapok
•
•
•
•

Kivitel: 2 - 3 réteg
Méretek: egyedi igények szerint
Ragasztócsíkkal, léglyukkal ellátva is
Alapanyag standard, antisztatkus,
Kivitel: lapravágott, perforált-tépősrollos

kérje ajánlatunkat!
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RAGASZTÓSZALAGOK
csomagolószalagok
•
•
•
•
•

Szélességek: 19, 25, 48, 75 mm
Hosszúságok: 50, 60, 66 m
Ragasztóanyag: Holt Melt, Solvent, Akril
Színek: havanna (barna), transzparens
Kivitelek: polipropilén, papír

maszkoló és kétoldalas szalagok
• Szélességek: 9, 12, 25, 50, 75 mm
• Hosszúságok: 25, 50 m
• Maszkoló szalag kivitelek: standard,
UV stabil
Kétoldalas szalag kivitelek: standard,
szövet betétes, PE hab

speciális ragasztószalagok
Hobbi ragasztószalag
Alumínium szalag
Jelölő szalagok
Bandázs szalag
Szigetelő szalagok

nyomtatott ragasztószalagok
• Javasolt alapszínek: fehér, átlátszó és további egyedi
színek
• Méretek: 19, 25, 38, 48, 50, 75 mm x 60, 66 m
• A grafikai szerkesztés és tervezés teljes feladatát is
vállaljuk látványtervek készítésével.
Minimálisan rendelhető mennyiség:
360 tekercs / 10 doboz

kiegészítők, felhordók
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• Kézi ragasztószalag felhordó
• Asztali tixó és egyéb ragasztószalag tépők
Ragasztó eltávolító spray

MŰANYAG
ZSÁKOK, TASAKOK
műanyag tasak és zsák
konfekcionálás
• PE zsákok egyedi méretekben igény
szerint akár logóval, grafikával ellátva is
• Elérhető színes és transzparens
kivitelekben
• Építőipari és veszélyes hulladék
tárolására alkalmas ADR zsákok

élelmiszercsomagoló fóliák
• Élelmiszer csomagolására,
tárolására és szállítására
alkalmas tasakok, fóliák,
vákuum tömlők, hűtő tasakok,
pék tasakok lapra vágott és
tépős - rollos kivitelekben is
• Elérhetőek logózott, egyedi
grafikai nyomatatással is

agro és talajtakaró fóliák
• Belső kertészeti fóliák
• Takaró fóliák (mezőgazdasági,
építőipari)
• Mezőgazdasági sátorfóliák UV stabil
kivitelben is
• 4,2; 6,5; 8,5; 12 méter
szélességekben
Kiváló minőségű, szöveterősítéssel
ellátott, vastag, vízálló takaró
ponyvák fémgyűrűvel különböző
méretekben
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FÓLIA ÉS
PAPÍR TERMÉKEK
felületvédő fóliák
• Műanyag, fa és fém
ablakkeretek védelmére
• Festett és bevont fém
lemezek védelmére
• Szendvics panelek védelmére
• Polikarbonát felületek
védelmére
• Magasfényű műanyag
felületek védelmére
• Kimetszett, stancolt felületek
védelmére
• Építőipari alkalmazások

zsugorfólia
kivitelek:
• Zsugorfólia féltömlő
• Zsugor síkfólia
• Zsugorsapka

kiegészítő:
Zsugorítópisztoly
hő hatására lágyuló, zsugorodó fólia, amely
jó tartást biztosít a termékek számára

csÚszásgátló papír
kivitelek:
• Lapravágott
• Tekercses
2500 - 5000 ív / tekercs

méretek:

8

• 750 mm széles - 100 g / m2 - 150 g / m2
• 1150 mm széles - 100 g / m2- 150 g / m2

PÁNTOLÁSTECHNIKA
pp és pet pántszalagok
• PP pántszalagok 12 - 16 mm-es
szélességben
• PET pántszalag 12 mm-es szélességben
• Nagy tömegű karton dbozok, raklapok
stabil rögzítéséhez

textil és acél pántszalagok
• Textil szalagok nagytömegű,
instabil rakományok rögzítéséhez
különböző szélességekben
• Acél szalagok nagytömegű, akár
magas hőmérsékletű rakományok
stabil rögzítéséhez (max. 2000 kg)

automata és félautomata pántoló gépek
• Sokoldalú kézi és automata
pántológépek, melyekkel gyorsabb
és egyszerűbb a pántolás

pántolás kiegészítők
•
•
•
•

Pánthüvely, pántcsat
Pántszalag tartó kocsi
Műanyag élvédő
Pánthüvely szroító
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MŰANYAG
TERMÉKEK
műanyag rekeszek, ládák
• M rekesz és láda család összes típusa
elérhető
• Akár egyedi színes kivitelekben is
• Népszerű ládák széles választéka:
húsos, szüretelő, habarcs, natúr, tejipari és
egyéb ládák a mezőgazdaság, az élelmiszer
és egy ipari ágazatok számára

műanyag hordók, kannák
• Csatos, csavaros és bidon típusú
hordók széles választéka
különböző méretekben
Élelmiszer tárolására alkalmas
műanyag kannák 2,5; 5; 10; 20
literes kivitelekben

műanyag dobozok, tárolók
• Élelmiszer tárolására alkalmas
műanyag dobozok, tároló dobozok
• Élelmiszeripari tálak, vödrök
• Építőipari és kerti vödrök

háztartási műanyag áruk
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• Pedálos és billenős szemetesek
• Felmosó vödrök, partvisok
• Műanyag tölcsérek, öntöző kannák
Balkon ládák, terrakotta cserepek
• Konyha és fürdőszobai műanyag lavórok,
tálak, egyéb kellékek

HIGIÉNIAI
TERMÉKEK
szemetes zsákok
• Háztartási szemetes zsákok széles
választéka
• Ipari hulladékgyűjtő zsákok egyedi
méretekben
• Egyedi logóval, garfikai nyomtatással is

toalett papírok, kéztörlők
• Ipari és háztartási toalett és kéztörlő
papírok

toalett és kéztörlő papír adagolók
• Vállaljuk cégek, intézmények, üzletek
teljes körű higiéniai termékekkel való
folyamatos ellátását, helyszíni felméréssel.
• Toalett-, és kéztörlő papír adagolók.
Szappan és kézfertőtlenítő adagolók,
tisztítószerek. Minőségi és környezetbarát
toalett-, és kéztörlő papírok.

tisztítószerek, vegyiáruk
• Háztartási vegyi áruk, tisztítószerek
Ipari tisztítószerek
Higiéniai és munkavédelmi kesztyűk

11

HORECA
TERMÉKEK
habdobozok, műanyag tányérok, tálak
• Habdobozok házhoz
szállításhoz
• Egyszerhasználatos lapos és
mély tányérok, tálak, tálkák
különböző méretekben

műanyag poharak, pet palackok
• Műanyag poharak 1, 2, 3, 4, 5 decis
kiszerelésben
• Műanyag és papír kávés poharak
automatákhoz
• PET palackok, PE flakonok

evőeszközök, eldobható dobozok
• Műanyag és fa evőeszközök
• Salátás, süteményes és egyéb
eldobható dobozok, kocsonyás
tálak
• Alutálcák
• Szívószálak, kávékeverő lapka

biológiailag lebomló termékek
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•
•
•
•
•
eLaSTIC

Cukornád tálak, tányérok
CPLA, PLA és fa evőeszközök
PLA szívószálak
Bétel pálma tálak, tálkák, tányérok
CPLA menü dobozok, poharak

eLaSTIC GreeN

