
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PREMIUMPACK
ΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



Υλικά και Σακούλες Συρρίκνωσης

Σακούλες συρρίκνωσης

Φιλμ συρρίκνωσης για μηχανές
flowpack

Φιλμ συρρίκνωσης για μηχανές
thermoforming

Τα υλικά και οι σακούλες 
συρρίκνωσης PREMIUMPACK
μπορούν να βρεθούν σε 
διάφορες μορφές, ανάλογα με 
τις ειδικές ανάγκες του 
προϊόντος και τις ανάγκες 
συσκευασίας των πελατών μας.



Σακούλες συρρίκνωσης

Συγκόλληση σε σακούλες
με βάση σχήματος V

Συγκόλληση με σακούλες 
με ευθύγραμμη βάση

Συγκόλληση σε σακούλες
με στρογγυλή βάση

Η  ποικιλία των προϊόντων της PREMIUMPACK περιλαμβάνει σακούλες συρρίκνωσης κατασκευασμένες από  υπερσύγχρονες 
τεχνολογίες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και συσκευασιών για ειδικές ανάγκες.

Τυροκομικά προϊόντα 
σε τριγωνικά 
κομμάτια

Ευκολία στη χρήση για 
αυτόματη ή ημιαυτόματη
πλήρωση της σακούλας.

Εύκολη διανομή 
σακούλας με ελάχιστη

χρήση χώρου.

Τυροκομικά προϊόντα σε 
ορθογώνια κομμάτια, 
μπαστούνια τυριών

Κεφάλι τυρί

Είδη 
συγκόλλησης 
σακούλας

Τρόποι μεταφοράς 
σακούλας

Σακούλες σε ρολό που
ενώνονται με διάτρηση

Σακούλες σε σειρά που
ενώνονται με ταινία



PREMIUMcheese
Το PREMIUMcheese είναι μια σακούλα συρρίκνωσης εννέα στρώσεων 
που δημιουργήθηκε για τη συσκευασία των τυριών ωρίμανσης. Ανάλογα 
με τον τύπο τυριού, το επίστρωμα για φραγμό του O2 και CO2 μπορεί να 
προσαρμοστεί για να υποστηρίξει καλύτερα τη διαδικασία ωρίμανσης του 
προϊόντος και έτσι να μπορεί να αποθηκευτεί για μεγαλύτερες χρονικές 
περιόδους, προστατεύοντας την γεύση και τη άρωμα του τυριού.

Ιδιότητες

Υλικά

1. Ρυθμιζόμενο φράγμα, με βάση το είδος
του τυριού

2. Υψηλός βαθμός συρρίκνωσης (έως 40%) 
3. Ικανότητα επικάλυψης σφράγισης
4. Εξαιρετική εμφάνιση προϊόντος
5. Προηγμένες ιδιότητες σφράγισης

1. Πάχος: 45 μm
2. Εξωτερική μεμβράνη είναι PET
3. Μεμβράνες PA για αντίσταση στη 

διάτρηση
4. Διάφοροι συνδυασμοί υλικών που 

δημιουργήθηκαν για την επίτευξη 
ρυθμιζόμενου φραγμού για διαφορετικά 
επίπεδα ωρίμανσης / αερισμού τυριών



Το PREMIUMflow είναι ένα φιλμ συρρίκνωσης 9 μεμβρανών με βάση 
EVOH ειδικά σχεδιασμένη για την υποστήριξη της ποιότητας 
PREMIUMPACK με πολύ γρήγορους ρυθμούς παραγωγής και 
χρόνους κύκλων. Το φιλμ προορίζεται για τυρί πλήρους ωρίμανσης 
(PREMIUMflow 45), ή για τυριά με τρύπες (PREMIUMflow HG) στην 
εφαρμογή Soft Vacuum της SUPERVAC (Δείτε εδώ).

Ιδιότητες

PREMIUMflow

Υλικά

1. Προηγμένο φράγμα αερίων και υδρατμών
2. Υψηλός βαθμός συρρίκνωσης (έως 50%)
3. Υψηλή αντίσταση σε διάτρηση 
4. Εξαιρετική εμφάνιση προϊόντος
5. Προστασία απόUV
6. Προηγμένες ιδιότητες σφράγισης

1. Πάχος: 45, 75 μm
2. Εξωτερική μεμβράνη είναι PET
3. Μεμβράνη EVOH (για 45 και 75)
4. Μεμβράνες PA για βέλτιστη αντίσταση

στη διάτρηση
5. Ειδική μεμβράνη για εξασφαλισμένη 

σφράγιση στις μηχανές ροής
6. Δεν περιέχει PVDC

http://cfs-industrial.gr/wp-content/uploads/2019/06/CFS-SUPERVAC_Soft-Vacuum.pdf


Είναι ιδανικά για τις μηχανές:
Τα υλικά συσκευασίας PREMIUMPACK 

Γραμμή συσκευασίας SUPERVAC

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γραμμή συσκευασίας 
της SUPERVAC πατήστε εδώ.

Σύστημα Flobag (ILAPAK & SUPERVAC)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα συσκευασίας 
Flobag πατήστε εδώ.

http://cfs-industrial.gr/cfs-machines/flobag-supervac-ilapak/?portfolioCats=513%2C517%2C514%2C515%2C516%2C518%2C568%2C613%2C597
http://cfs-industrial.gr/cfs-machines/supervac-packaging-line/?portfolioCats=522%2C521%2C520%2C527%2C523%2C524%2C646%2C529%2C528%2C526%2C525%2C632


www.cfs-industrial.gr


