ŘS III - tlačenky
Nalo řeznická série III s potiskem individuálního zákaznického loga
řada: tlačenky

Popis výrobku
řeznická série uzenářských obalů
Nalo přináší na trh svou třetí sérii opatřenou standardními potisky
světlé a tmavé tlačenky na vysoce
kvalitních obalech Rodamid, Nalon a
Multibar, na které si můžete nechat
zhotovit vaše jednobarevné firemní logo (motiv) a tak zviditelnit vaše
kvalitní výrobky širokému okruhu
spotřebitelů. a to vše za příznivé
ceny v dosud nevídaně nízkých dodacích sériích.
již od 100 ks přířezů od jednoho motivu můžete objednávat vaše individuální obaly pro vlastní výrobky.
kvalita = nejlepší reklama = větší
prodeje

KALLEŘS III-tlačenky
Produkt-info

Nalo řeznická série III - tlačenky

Doporučení ke zpracování

s jednobarevným potiskem zákaznického loga
Náhled
motivu

Specifikace obalu

typ obalu

Rodamid

Tlačenka
světlá

plnicí kalibr

95/100

číslo klišé

Tlačenka
tmavá

počet barev
přední/zadní
stranu

CZ-0070-EA
CZ-0070-FA

barva
Náhled
motivu

3+1(logo)/0
transparentní

Specifikace obalu
typ obalu
plnicí kalibr

95/100

číslo klišé

Tlačenka
tmavá

počet barev
přední/zadní
stranu

CZ-0070-EA
CZ-0070-FA

Náhled
motivu

3+1(logo)/0
mléčná

Specifikace obalu
typ obalu
plnicí kalibr

95/100

číslo klišé

Tlačenka
tmavá

počet barev
přední/zadní
stranu

CZ-0070-EA
CZ-0070-FA

Náhled
motivu

3+1(logo)/0
průhledná

Specifikace obalu
typ obalu

Konfekcizační
úprava
váz. přířez s
očkem
délka 54 cm

řásněno, 20 m
roubík délka
45 cm
Konfekcizační
úprava
váz. přířez s
očkem
délka 54 cm

řásněno, 20 m
roubík délka
45 cm
Konfekcizační
úprava

Multibar

Tlačenka
světlá

plnicí kalibr

95/100

číslo klišé

Tlačenka
tmavá

počet barev
přední/zadní
stranu

CZ-0070-EA
CZ-0070-FA

barva

řásněno, 20 m
roubík délka
45 cm

Nalon

Tlačenka
světlá

barva

váz. přířez s
očkem
délka 54 cm

Rodamid

Tlačenka
světlá

barva

Konfekcizační
úprava

3+1(logo)/0
transparentní

váz. přířez s
očkem
délka 54 cm

řásněno, 20 m
roubík délka
45 cm

Potravinářská nezávadnost

Obj. množství
m (ks)
100
200
300
400
500
1000 a více
100
200
300
400
500
1000 a více

Obj. množství
m (ks)
100
200
300
400
500
1000 a více
100
200
300
400
500
1000 a více

Obj. množství
m (ks)
100
200
300
400
500
1000 a více
100
200
300
400
500
1000 a více

Máčení - Obaly Nalon a Rodamid je nutné máčet cca 30 min. plně ponořené ve
vlažné vodě do 30 °C, obal Mutibar ve
studené vodě (do 10 °C) cca 20 min.
Plnění a uzavírání - Roubík otevíráme
na straně barevného klipu a plníme na
doporučený plnící kalibr. Uzavírání se
provádí na běžných klipovacích strojích. Nutno dbát na správnou velikost
klipů. Plnící trubka by měla být o něco
menší než je otvor v roubíku.
Chlazení - Rodamid ochlazujeme vodou
na teplotu jádra pod 22 °C (prodlužuje
se údržnost díla), není však nezbytně
nutné, pokud není technologicky předepsáno. Nalon, Multibar - okamžité
ochlazení vodou na požadovanou teplotu jádra (menší než 25 °C).
Skladování - Skladovat vždy v originálním kartonu v chladu a na suchém
místě. Obaly chránit před mrazem. Při
dodržení těchto doporučení je garanční doba na funkčnost těchto obalů 24
měsíců.

Obj. množství
m (ks)
100
200
300
400
500
1000 a více
100
200
300
400
500
1000 a více

Obaly Rodamid, Nalon a Multibar odpovídají požadavkům § 30,31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných prostředcích dle LFGB, přiřazení spotřebních předmětů a příslušných doporučení, spolkového institutu umělých obalů pro vyhodnocení risik (BfR), i předpisům dle 2002/72/EG a jejich rozšířením.
Údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají našim dnešním znalostem, mají za úkol informovat o výrobku a rozsahu jeho použitelnosti.
Nemají však význam v tom, aby na základě určitých vlastností nebo způsobilosti obalu byly tomu přisuzovány konkrétní možnosti použití.
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Kalle CZ s.r.o. dceřiná společnost firmy Kalle GmbH
Skandinávská 995, 267 53 Žebrák / Česká republika
Tel.: (+420) 311 533 894-7 · Fax: (+420) 311 549 013
www.kalle.cz · e-mail: info@kalle.cz

