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LAMINATY DLA BRANŻY MLECZARSKIEJ I TŁUSZCZOWEJ 

 
 

Produkty branży tłuszczowej i mleczarskiej wymagają szczególnego 
zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi. Opakowania 
wielowarstwowe na bazie folii aluminiowej, papieru, i mikrowosku są 
najlepszym materiałem zabezpieczającym produkt przed przenikaniem 
promieniowania słonecznego, wody i substancji lotnych oraz 
przeciwdziałają wydostawaniu się tłuszczu na zewnątrz. Dzięki naszym 
opakowaniom produkt przez dłuższy czas zachowuje świeżość i aromat, 
masło jest skutecznie chronione przed jełczeniem. 

 
� Laminaty aluminiowe podklejane są papierem tłuszczoszczelnym i wodoodpornym.  

� Przeznaczenie: Doskonale nadaje się do pakowania na automatach pakujących produktów takich jak: masła,  margaryna, lody, 

drożdże, sypkie koncentraty spożywcze, przyprawy oraz innych, które wymagają opakowań izolujących od wpływu środowiska 

zewnętrznego. 

� Podstawowe parametry: 

-  aluminium 0,008mm 
-  papier 40g/m2 
-  wosk ok. 10 g/m2 
-  szerokość maksymalna 940mm cięta na dowolne szerokości zamawiane przez klienta 
-  średnica we. gilzy 76mm (kartonowa) 
-  nawinięcie folia AL. na zewnątrz  
-  lakier nawierzchniowy (primer) 
-  średnica zewnętrzna do 600mm 
-  dostępność 940mm oraz 470mm stale,  450mm stok, mniejsze po przycięciu wg zamówienia 
-  laminat oferujemy niezadrukowany lub z nadrukiem fleksograficznym do 6 kolorów. 

� Naszym atutem jest szybki czas realizacji zamówienia, bardzo dobra jakość wyrobów.  
Zastanawiasz się czy opakowanie jest dla Ciebie, zamów darmowe próbki.  
Oferowane przez PAKMAR pergaminy do pakowania żywności są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami 
dotyczącymi kontaktu z żywnością.  
Produkcja wyrobów odbywa się zgodnie z wdrożonymi zasadami HACCP i ISO 9001:2008. 
 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WSPÓŁPRACY 

 
 
 
Biuro Handlowe: 02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 1, tel. 022 899 32 25, fax: 022 643 45 64, e-mail: pakmar@pakmar.com.pl 
Magazyn Warszawa: 02-881 Warszawa, ul. Pozytywki 1A, tel. 022 757 29 49, e-mail: magazyn@pakmar.com.pl 
Zakład Rębków: 08-410 Garwolin, Rębków, ul. Zacisze 11, tel. 025 682-06-06, fax. 025 682-06-00, e-mail: reb@pakmar.com.pl 
Oddział Bielsko-Biała: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 35, tel./fax. 033 812-53-05, e-mail: bielsko@pakmar.com.pl 


