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papírové pytle
Jsme eský dodavatel papírových pytl a na domácím i zahrani ním trhu p sobíme od roku
2005. Pytle z kvalitních papír kraft i semiclupak nabízíme v následujících variantách.
ší e 35 – 70 cm

délka 50 – 130 cm

ší e dna 8 – 22 cm

1 – 5 vrstev

1 – 8 barev potisku

gramáž papíru 70 – 90 g/m²

vrchní vrstva z neb leného i b leného papíru

vkládání i vlepování LDPE fólie

HDPE fólie mezi vrstvami papíru i uvnit pytle

palcový výsek, mikroperforace

vnit ní ochranná úprava PE vrstvou

pytle s odnosným uchem

Pružn reagujeme na požadavky našich
zákazník , protože nejb žn jší hn dé
sá ky a pytle bez tisku v ší kách 25,
40, 50, 55 a 65 cm držíme skladem.
Všechny naše výrobky jsou vhodné pro
balení potravin, což doložíme atestem
o potraviná ské nezávadnosti.
Také m žeme pytle atestovat pro
epravu nebezpe ných látek a opat it
je tzv. UN kódem.
Objednané zboží zavezeme ímo
k zákazníkovi, neboje též možné
vyzvednout ho p ímo v závodovém
skladu.
Nabízíme pytle klasické otev ené, dále ventilové, s PE vložkou, p ebalové sá ky i tašky s
uchem.

po ez papírových rolí na archy
Na dalších strojích provádíme p evinování a ezání papíru z rolí na archy v t chto možnostech:
ší ka arch 35 – 220 cm
plošná hmotnost papíru 35 – 250 g/m²

délka arch 45 – 220 cm
balení na palety po ks nebo na kg

Na našich webových stránkách najdete e-shop pro objednání obal v menším množství.
V p ípad zájmu rádi zpracujeme cenovou kalkulaci dle konkrétních požadavk .

