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SuperLock®

SuperLock® jest wielokrotnie nagradzanym 
opakowaniem, które dwu- lub nawet 
trzykrotnie przedłuża okres przydatności 
do spożycia produktów żywnościowych.  
Unikalna kombinacja bariery tlenowej na 
wszystkich powierzchniach ze szczelną 
membraną zapewnia prawie całkowitą 
eliminację przenikania tlenu.

Najważniejsze korzyści
• czas przydatności do 24 miesięcy

• bardzo niska przenikalność tlenu

• opakowanie nadaje się do napełniania na gorąco oraz 
sterylizacji w autoklawie na linii technologicznej

• zakręcana pokrywa zamykająca się „na zatrzask”, 
zapewniająca doskonałą jakość powtórnego zamknięcia i   
możliwość wielokrotnego używania

• fantastyczne możliwości dekoracji IML na każdej powierzchni

• doskonała przejrzystość opakowania = widoczna zawartość 
wnętrza

• wykonanie z jednego materiału = łatwość utylizacji

• opakowanie dostosowane do używania w kuchence 
mikrofalowej, zmywarce oraz w lodówce

Przedłużony okres przydatności 
SuperLock® zapewnia okres przydatności zapakowanego 
produktu do 24 miesięcy dla szerokiej gamy produktów 
żywnościowych, od sosów i kapusty, poprzez śmietanę, 
aż do orzeszków. W opakow u SuperLock® produkty 
codziennego użytku mogą być przechowywane na 
półce dwukrotnie – lub nawet trzykrotnie dłużej – niż 
w standardowym opakowaniu. Cecha ta sprawia, że 
SuperLock® jest pionierskim rozwiązaniem w plastikowych 
opakowaniach.

Nieprzepuszczalna bariera na wszystkich 
powierzchniach
Najważniejsza jakościowa zaleta opakowania SuperLock® 
wywodzi się z bardzo niskiej przepuszczalności tlenu. 
Cel został osiągnięty poprzez ukierunkowane wysiłki 
innowacyjnego połączenia bariery tlenowej na wszystkich 
powierzchniach ze szczelną membraną. Wspaniałym 
rezultatem jest wydłużenie okresu przydatności do spożycia 
udokumentowane poprzez badania laboratoryjne oraz 
doświadczenia klientów.
 
Dekoracja na każdej powierzchni
Nie tylko bariera tlenowa jest dostępna na powierzchni 
całego opakowania. SuperLock® oferuje również wspaniałe 
możliwości dekoracji IML na wszystkich powierzchniach 
opakowania. Cecha ta czyni opakowanie doskonałym 
środkiem ekspozycji marki we wszystkich kolorach tęczy 
wraz z wyraźnym tekstem i wysokiej ostrości obrazem. 

Ponadto, można zdecydować się na pozostawienie 
części powierzchni bez dekoracji, tworząc tym samym 
przezroczysty obszar, ponieważ plastik, z jakiego został 
zrobiony SuperLock® zapewnia doskonałą przejrzystość 
opakowania.

Świetny projekt 
Starannie przygotowane okrągłe opakowanie doskonale 
komponuje się z pokrywką. Zakręcana pokrywa twist-off 
jest bardzo przyjazna dla użytkownika i oferuje możliwości 
wielokrotnego zamykania i wielokrotnego użytku. Odgłos 
„kliknięcia” pokrywy świadczy o prawidłowym zamknięciu 
i zapewnia wyjątkową łatwość obsługi i bezpieczeństwo 
produktu. Opakowanie to dostępne jest w rozmiarach od 65 
ml do 535 ml i w trzech różnych średnicach.

Wielokrotnie nagradzane opakowanie
SuperLock® to nowa generacja opakowań stworzona w 
oparciu o innowacyjność oraz wyjątkowe wzornictwo, dzięki 
którym została uhonorowana wieloma międzynarodowymi 
nagrodami, między innymi: Cfia Award, Starpack Award, 
Scanstar, WorldStar i iF Award.
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SuperLock®

 Lids

Volume 
brimful (ml)

Dim.
(mm) Base Membrane Decoration

Oxygen Barrier 
protection

SuperLock® Round
 65 Ø69 5700 2701 IML Yes

125 Ø69 5701 2701 IML Yes

140 Ø95 5714 2711 IML Yes

213 Ø109 5720 2721 IML Yes

215 Ø95 5716 2711 IML Yes

315 Ø95 5712 2711 IML Yes

335 Ø109 5721 2721 IML Yes

370 Ø95 5717 2711 IML Yes

400 Ø95 5711 2711 IML Yes

465 Ø95 5718 2711 IML Yes

525 Ø109 5724 2721 IML Yes

535 Ø95 5713 2711 IML Yes

 IML = In-Mould Labelling (lid/side/bottom) 

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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