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Standardowe TUBY tekturowe. Dostępne również w opcji
z
wentylem.
Opakowania
wykonane
są
z
tektury
klejonej o grubości ~1,1 mm. Wnętrze wyłożone jest folią
aluminiową. Tuby wyposażone są w aluminiową membranę
z
uchwytem
do
łatwego
otwierania.
Sprzedawane
w komplecie z plastikowym wieczkiem i metalowym denkiem
do samodzielnego montażu.

Nazwa
Materiał

średnica (mm)

~73

~99

wysokość (mm)

~120

~160

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

TUBY

BIAŁE
(z białym wieczkiem
i metalowym denkiem)

EKO
(z białym wieczkiem
i metalowym denkiem)

CZARNY MAT
(z czarnym wieczkiem
i metalowym denkiem)

wentyl

wentyl

wentyl

Standardowe
TUBY

membrana AL z uchwytem
do łatwego otwierania
wentyl
plastikowe
wieczko

metalowe,
wciskane
pakowanie produktu od dołu
denko

USŁUGI I PRODUKTY POWIĄZANE

Półautomatyczna
zamykarka
puszek/tub ZPP

Automatyczna
zamykarka
puszek/tub AZP/S 30

Linia
do pakowania
w puszki
LPP/S 500 A
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Produkujemy PUSZKI/TUBY według indywidualnych
wymagań klienta. Opakowania wykonane są z tektury
klejonej o grubości ~1,1 mm. Wnętrze tub może być wyłożone
papierem, folią polietylenową lub folią aluminiową. Warstwa folii aluminiowej zapewnia doskonałe właściwości
barierowe opakowania, utrzymuje aromat i zapewnia
długi okres przydatności. Tuby mogą być wyposażone
w membranę aluminiową, która zapewnia ochronę przed
przypadkowym otwarciem.
PUSZKI/TUBY zamykane są od góry wieczkiem wykonanym
z plastiku lub metalu w zależności od potrzeb klienta. Od
dołu zamykane są wciskanym denkiem lub denkiem
przeznaczonym do zawijania na automacie.
Na PUSZKACH/TUBACH wykonujemy nadruki
maksymalnie do 8 kolorów.

PUSZKI/TUBY
z nadrukiem
hermetyczna membrana
z uchwytem do łatwego
otwierania

denko

średnice tub
z membraną:
ø 73 mm, ø 99 mm
wieczko umożliwia
ponowne zamknięcie

możliwość
zastosowania
wentyla

Rodzaje zamknięć

OPCJE:

Uszlachetnienia nadruku:
• folia matowa/błyszcząca/
soft touch/imitacja
zamszu (flock)
• hotstamping
• metaliza
• tłoczenie
• zadruki wewnątrz tub

Zamknięcia z tworzywa sztucznego
Polietylenowe wieczka (nakładane
lub wciskane) oraz denka (wciskane).
Dostępne w kolorach:

■■■■■■■ ■

Wieczka dostępne w opcjach:
- z dozownikiem do produktów sypkich
- z uchwytem ułatwiającym otwieranie
- otwór “skarbonka”

Średnice wewnętrzne tub (mm)
28, 40, 45, 50, 60, 70, 73, 74, 80,
82, 85, 92, 99, 103, 120
Wysokości standardowych tub (mm)

Denka wciskane dostępne w opcjach:
- standardowe
- głębsze

Zamknięcia metalowe
Metalowe wieczka (nakładane lub wciskane) oraz denka.
Dostępne w kolorach:

■ - złoty■ - srebrny

Wieczka dostępne w opcjach:
- otwór “skarbonka”
- transparentne wieczko z uchwytem
ułatwiającym otwieranie
- z laserowym grawerowaniem
- z wytłoczonym logo

Denka dostępne w opcjach:
- wciskane

30÷1000
Wysokości tub z wykonanym
zamknięciem metalowym (mm)

- przeznaczone do zawijania
na automacie.

40÷500
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