OBALOVÝ
MATERIÁL

Vaky velkoobjemové BIG-BAG
Velkoobjemové vaky BIG-BAG se používají především pro
skladování osiv, cukru, mouky, hnojiv, chemikálií,
plastových granulátů, pelet, solí a veškerých sypkých
materiálů.
BIG-BAGy lze použít i na skladování dřeva a dřevní štěpky.
Na brambory jsou určeny provzdušněné velkoobjemové
vaky (vaky s ventilačními pruhy), které umožňují přirozenou
cirkulaci vzduchu uvnitř BIG-BAGu.
Vaky jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadné, 100%
recyklovatelné polypropylenové tkaniny. Kvalitní materiál a
provedení zajišťuje nosnost až 1.250 kg.
Typy vaků BIG-BAG
•
•
•
•

Klasický BB s postranními švy (U-díl a 2 boční díly) s
úchyty v rozích vaku
BB bez postranních švů (kruhový boční díl a
základna) s úchyty v rozích vaku
BB bez postranních švů (kruhový boční díl a
základna) s jedním úchytem
„Q-BAG“ se vnitřní konstrukcí pro pravidelný tvar a
lepší skladovatelnost, s úchyty

Všechny velkoobjemové vaky jsou vybaveny násypným a
výsypným ventilem a pevnými oky (úchyty) pro snadnou
manipulaci. Podle potřeb zákazníka je možno dodat
velkoobjemové vaky v různých rozměrech, možný je i potisk
vaků. Nad 8.000 Kč doprava zdarma!

Standardně dodávané rozměry:
-

90 cm x 90 cm x 100 cm
90 cm x 90 cm x 110 cm
90 cm x 90 cm x 130 cm
90 cm x 90 cm x 140 cm
90 cm x 90 cm x 160 cm
90 cm x 90 cm x 180 cm
90 cm x 90 cm x 200 cm
90 cm x 90 cm x 220 cm
90 cm x 90 cm x 180 cm ( ventilační)
95 cm x 95 cm x 180 cm
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Polypropylenové pytle
Polypropylenové pytle se používají k balení a uskladnění
obilí, mouky, cukru, sladu, máku, kmínu, luštěnin, krmiv a
dalších sypkých materiálů.
Menší rozměry polypropylenových pytlů je možné využít
jako protipovodňovou ochranu - k vybudování hrází v
případě ohrožení povodněmi.
Všechny polypropylenové pytle nabízíme standardně v bílé
barvě, pouze pytle na mořená osiva jsou opatřeny červeným
pruhem. Nabízíme i možnost barevného potisku
polypropylenových pytlů podle individuálních potřeb
zákazníka.
K zavazování pytlů na obilí se používá polypropylenový
motouz, možné je i strojové zašívání pytlů.
Polypropylenové pytle jsou vyrobeny z kvalitní, zdravotně
nezávadné polypropylenové tkaniny nepodléhající plísním.
Vyznačují se vysokou pevností a odolností vůči UV záření.
Dno pytle má dvojitý šev, horní lem je zapošitý. Většina PP
pytlů je dimenzována na nosnost 50 kg.
Balení obsahuje 500 ks nebo 1.000 ks polypropylenových
pytlů, svázaných po 100 kusech. Nabízíme možnost odběru i
jakéhokoli menšího množství. Podle potřeb zákazníka je
možné dodat polypropylenové pytle v různých rozměrech,
gramážích a objemech, případně i s potiskem. Všechny námi
dodávané výrobky mají atest zdravotní nezávadnosti.
Vyznačují se vysokou kvalitou, pevností, odolností a
příznivou cenou. Nad 8.000,-Kč doprava zdarma!

V nabídce:
-

Pytle na obilí
Pytle na osiva
Pytle na mouku
Pytle na cukr
Pytle na slad
Pytle na mák
Pytle na sypké materiály
Protipovodňové pytle

Rozměry:
-

50 cm x 80 cm
56 cm x 110 cm
56 cm x 115 cm
56 cm x 120 cm
56 cm x 125 cm
60 cm x 130 cm

