VÁKUUM és VÉDŐGÁZAS
VÁKUUM TASAKOK Közvetlenül a gyártótól!
A vákuumcsomagolás az élelmiszertartósítás egyik legelterjedtebb módszere, mellyel lehetővé válik a termékek minőségének hosszú távú megőrzése. Tasakjaink előállítása során
többrétegű, különösen jó mechanikai jellemzőkkel rendelkező,
víztiszta fólia kerül felhasználásra, amely magas gázzárási
mutatókkal rendelkezik. Vákuum alatt a termék nem érintkezik
oxigénnel, ezáltal megakadályozza a mikroorganizmusok
szaporodását, így az ételek megtartják szerkezetüket, ízüket,
frissességüket, akár 5-szörös ideig is. A vákuumtasakok
egyik elterjedt fajtája a sous vide tasakok, melyek kiválóan
alkalmasak vákuum alatti főzésre. Belső rétege megfelel az
élelmiszerhigiéniai előírásoknak, külső rétege ellenáll a víznek
és meghatározott értékig a hőmérsékletnek. A középső rétegek
pedig a tasak mechanikai ellenállóképességét biztosítják.
Azonban nem csak ételek tartósításához ajánljuk a vákuumtechnológiát, pl meggátolja a fémek oxidációs folyamatát,
ezáltal a fémiparban, gépiparban is nagyon kedvelt eljárás.
Külső kamrás csomagológéphez csak légcsatornás vákuumtasakot tudunk használni.

ÁLTALÁNOS jellemzők:
• fagyasztásra, hűtésre alkalmas
• aromazáró
• színnyomtatható
• erős, ellenálló kivitel

FŐBB FELHASZNÁLÁSI
területek:
ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS:

• Húsipar
• Tejipar
• Halfeldolgozás
• Zöldség- és gyümölcsfeldolgozás
• Sous vide eljárás
• Strukturált tasak külső
vákuumozó gépekhez
MŰSZAKI FELHASZNÁLÁS:

• Fémipar
• Gépipar
• Vegyipar
• Műanyagipar
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VÁKUUM és VÉDŐGÁZAS
VÁKUUM TASAKOK Közvetlenül a gyártótól!
SZÉLESKÖRŰ KONFEKCIONÁLÁSI megoldások:
• Vevői igény szerinti méretben és
vastagságban körhegesztett tasakok

HÁROM OLDALT HEGESZTETT
HÁROM OLDALT HEGESZTETT tasak
tasak

KÉT OLDALT HEGESZTETT
tasak

KÉT OLDALT HEGESZTETT tasak

• Eurolyukas alultöltős kivitel
• Eurolyukas felültöltős kivitel
• Letépéskönnyítővel ellátott
• Fejléces tasak
• 3 oldalon hegesztett
• 2 oldalon hegesztett

FEJLÉCES tasak

EUROLYUKAS, ALULTÖLTŐS
tasak

EUROLYUKAS, FELÜLTÖLTŐS
EURO-LYUKAS, FELÜLÖLTŐS tasak
tasak

FEJLÉCES tasak

EURO-LYUKAS, ALULTÖLTŐS tasak

LETÉPÉSKÖNNYÍTŐVEL
LETÉPÉSKÖNNYÍTŐS tasak
ELLÁTOTT tasak

TULAJDONSÁGOK:
COEXTRUDÁLT FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT TASAKOK

LAMINÁLT FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT TASAKOK

Vákuum tasak: PA/PE

Vákuum tasak: PET/PE; OPA/PE, PET/ALU/PE

Színnyomtatás 8 színig

Színnyomtatás 8 színig

Költséghatékony

Prémium kivitel

Főzhető és pasztörizálható kivitelben is

UV fényvédő

Aromazáró

Aromazáró

Hűtésre, fagyasztásra alkalmas

Hűtésre, fagyasztásra alkalmas

JELLEMZŐBB SZÍNEK
- natúr
- ezüst/ezüst
- arany/ezüst
- fekete/ezüst
- kék

Az egyes tasaktípusok variálhatóak egymással.
Bővebb információért kérem forduljon kollégáinkhoz a megadott elérhetőségek valamelyikén.
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