
                                                           
                     www.techno.com.pl  
  

 

certyfikat nr  9190.JAZI ISO 9001:2008 

TECHNO PPHU Sp. j.  
Zakład Produkcyjno – Handlowy w Świętej Katarzynie k. Wrocławia: 71 311-61-61 
O/Wrocław: 71 342-79-19 <> O/Warszawa: 22 615-68-99 <> O/Gliwice: 32 238-03-74 

 

FOLIE i WORKI BARIEROWE PA/PE; MET/PET/PE; PA/PE/MET 
 
 

 
 

 
Posiadamy w ofercie folie w postaci taśmy, stosowanej do pakowania produktów przy uŜyciu maszyn automatowych,  
oraz folie w postaci worków do pakowania produktów przy uŜyciu pakowarek próŜniowych i zgrzewarek stołowych. 
 
Folia PA / PE bezbarwna: 5-warstwowa o grubościach: 60µm;70µm;80µm;90µm;100µm;110µm;120µm;150µm; stosowana 
do pakowania produktów w próŜni lub z zastosowaniem procesu wymiany atmosfery. Folia  i worki mogą być bezbarwne, 
lub bezbarwne zadrukowane nadrukiem zaprojektowanym przez klienta. 
 

Folia MET / PET / PE metalizowana: standardowo posiadamy folie o grubości 72µm stosowana do pakowania produktów 
w próŜni lub z zastosowaniem procesu wymiany atmosfery. Folia i worki mogą być metalizowane (srebrne), lub 
metalizowane zadrukowane nadrukiem zaprojektowanym przez klienta. 
 
Worki PA / PE / MET: są to połączone ze sobą folie:  
bezbarwna ze srebrną; bezbarwna ze złotą, które mogą być zadrukowane nadrukiem zaprojektowanym przez klienta   
 
Zalety folii barierowej 
► bardzo dobra termoformowalność 
► bardzo dobra zgrzewalność 
► barierowość folii na tlen i parę wodną 
► barierowość na aromaty (EVOH)  
► wysoka przeźroczystość (przy folii bezbarwnej), połysk  
 
Zastosowanie folii barierowej 
PA/PE stosuje się z powodzeniem do konfekcjonowania następujących produktów: 
 
► wyroby mięsne i wędliniarskie (mięso, wędliny, wędzonki)  
► sery twarde i twarogi 
► ryby, owoce morza 
► wyroby piekarnicze (chleb, bułki) 
► artykuły medyczne i techniczne 
► przyprawy 
► dania gotowe 
► artykuły sypkie i płynne, równieŜ chemiczne 
► słodycze 
► smary, oleje 
► elementy elektroniczne 
 

Folia i worki PA/PE; MET/PET/PE; PA/PE/MET posiadają atest PZH do kontaktu z Ŝywnością. 

 

 TECHNO Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z tytułu zmiany kursu Euro, jak równieŜ wszystkich danych bez uprzedzenia 
  Podane ceny są cenami netto w PLN, do których trzeba doliczyć 23%VAT 


