
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PREMIUMPACK
ΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ



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 στρογγυλή βάση

Συγκόλληση με σακούλες 
με ευθύγραμμη βάση

Συγκόλληση με σακούλες 
ανοιχτές στο πλάι

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

Νωπό κρέας, μεταποιημένο 
κρέας, αποστολή μεγάλων 
τεμαχίων κρέατος και 
εξαγωγή.

Ευκολία στη χρήση για 
αυτόματη ή ημιαυτόματη 
πλήρωση της σακούλας.

Εύκολη διανομή 
σακούλας με ελάχιστη 

χρήση χώρου.

Σαλάμι, λουκάνικο, τελικά 
προϊόντα κομμένα στο μισό, 
νωπό κρέας.

Μπλοκ τυριού, κλπ.

Είδη 
συγκόλλησης 
σακούλας

Τρόποι μεταφοράς 
σακούλας

Σακούλες σε ρολό που 
ενώνονται με διάτρηση

Σακούλες σε σειρά που 
ενώνονται με ταινία



/ Προϊόντα κρέατος χωρίς κόκκαλοPREMIUMfresh 45
Οι εξαιρετικά λεπτές και 
ανθεκτικές σε διάτρηση σακούλες 
και σωλήνες συρρίκνωσης 
PREMIUMfresh 45 αφορούν ένα 
ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως 
νωπά και επεξεργασμένα 
κρέατα, ωριμασμένα τυριά, 
πουλερικά και ψάρια.

Ιδιότητες
Ø Προηγμένο φράγμα αερίων και

υδρατμών
Ø Υψηλός βαθμός συρρίκνωσης (έως 50%)
Ø Ικανότητα επικάλυψης σφράγισης
Ø Εξαιρετική εμφάνιση προϊόντος
Ø Προστασία από UV
Ø Υψηλή αντίσταση σε διάτρηση

Υλικά
Ø Πάχος: 45 μm
Ø Εξωτερική μεμβράνη είναι PET
Ø Μεμβράνη EVOH
Ø Μεμβράνες PA για αντίσταση στη

διάτρηση
Ø Δεν περιέχει PVDC



/ Προϊόντα κρέατος με κόκκαλο

Η αντοχή, η διαφάνεια και η υψηλή στιλπνότητα του 
PREMIUMfresh 75 το καθιστούν την βέλτιστη συσκευασία 
συρρίκνωσης για προϊόντα με αιχμηρά άκρα, όπως 
μπέικον, ολόκληρο κοτόπουλο ή κοτόπουλο σε κομμάτια 
με κόκαλα. Επίσης, το PREMIUMfresh 75 είναι μια ιδανική 
σακούλα ωρίμανσης για για το βόειο κρέας.

Ιδιότητες
Ø Προηγμένο φράγμα αερίων και

υδρατμών
Ø Υψηλός βαθμός συρρίκνωσης (έως

50%)
Ø Ικανότητα επικάλυψης σφράγισης
Ø Εξαιρετική εμφάνιση προϊόντος
Ø Προστασία από UV
Ø Υψηλή αντίσταση σε διάτρηση

Υλικά
Ø Πάχος: 75 μm
Ø Εξωτερική μεμβράνη είναι PET
Ø Μεμβράνη EVOH
Ø Μεμβράνες PA για αντίσταση στη

διάτρηση
Ø Δεν περιέχει PVDC

PREMIUMfresh 75



Η τεχνολογία της PREMIUMmax
έχει σχεδιαστεί για τις πιο 
απαιτητικές συνθήκες αντοχής σε 
διάτρηση, όπως αιχμηρές 
συσκευασίες κρέατος με 
κόκαλα, προσφέροντας βέλτιστο 
βαθμό συρρίκνωσης. Το 
PREMIUMmax καθιστά πιο 
αποτελεσματικές τις διαδικασίες 
συσκευασίας, διότι εξαλείφει την 
πρόσθετη χρήση 
προστατευτικών για τα οστά, 
ενώ ο κίνδυνος υψηλών ποσοστών 
διαρροών και ανάκλησης 
προϊόντος περιορίζονται στο 
ελάχιστο.

Ιδιότητες
Ø Κορυφαία αντοχή στην διάτρηση
Ø Εξαιρετικό φράγμα αερίων και υδρατμών
Ø Υψηλός βαθμός συρρίκνωσης (έως 35%)
Ø Ικανότητα επικάλυψης σφράγισης
Ø Εξαιρετική εμφάνιση προϊόντος
Ø Προστασία από UV
Ø Προηγμένες ιδιότητες σφράγισης

Υλικά
Ø Πάχος: 75 μm
Ø Εξωτερική μεμβράνη είναι PET
Ø Μεμβράνη EVOH
Ø Μεμβράνες PA για βέλτιστη αντίσταση

στη διάτρηση
Ø Δεν περιέχει PVDC

/ Προϊόντα κρέατος με αιχμηρό κόκκαλοPREMIUMmax



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


www.cfs-industrial.gr


