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SuperLock® je večkrat nagrajeno 
pakiranje, ki podvaji ali potroji rok 
uporabnosti živil. Uhajanja kisika 
skoraj da ni zahvljujoč edinstveni 
kombinaciji membranskega tesnila in 
oviri za kisik na vseh površinah. 

Ključne prednosti
• Rok uporabe do 24 mesecev
• Izjemno nizka raven puščanja kisika
• Podoben za vroče polnjenje in sterilizacijo 

med obdelavo 
• Navojni pokrov, ki se odvija, ponuja 

brezhibno zapiranje in ponovno uporabo 
• Fantastične možnosti opremljanja z 

oblikovanimi nalepkami na vsakem mestu 
• Odlična jasnost in preglednost za 

pregledno območje  
• Material, ki zagotavlja enostavno 

recikliranje
• Otporen na mikrovalno pečico, pomivalni 

stroj in zamrzovalno skrinjo

Podaljšan rok uporabe 
Tank SuperLock® omogoča rok uporabe do 24 
mesecev za široko paleto potrošniških izdelkov 
kot so omake, zelje, kisla smetana ali oreh. V 
SuperLock® pakiranju, izdelki za dnevno porabo 
lahko ostanejo na policah celo dvakrat ali trikrat 
več kot v vzporednom pakiranju. Na ta način 
SuperLock® predstavlja pionirsko rešitev v 
plastični embalaži.

Zaščitna pregrada na vseh površinah
Ključna kakovost tanka SuperLock® izhaja iz 
izredno majhnih stopin uhajanja kisika kar 
omogočajo usmerjeno inovativna prizadevanja 
s pomočju kombinacije zaščitne pregrade in 
membranskega tesnila. Odličen rezultat je dolgi 
rok uporabe, ki je potrjen skozi laboratorijske 
teste in uporabniške izkušnje.

Okrasi na vseh površinah
Ni le zaščitna pregrada na voljo za cel tank. 
SuperLock® prav tako ponuja grafične dekoracije 
izjemne kakovosti s oblikovanim nalepkam 
na vseh površinah. To ga naredi odličnom 
platformom za prikazovanje blagovne znamke v 
vseh barvah mavrice, skupaj z izjemno jasnim 
besedilom, ilustracijom in slikam – enostavno 
pustite svoji domišljiji na voljo. Prav tako je 
možno, da se odločite za mal prostora brez 
okrasja in ustvarite prazen prostor ker plastični  
SuperLock® ponuja odlično možnost in jasnost.

Odlično oblikovanje
Temeljito pripravljeno okroglo oblikovanje prav 
tako razstavlja tank z drugimi izdelkimi. Navojni 
pokrov, ki se lahko odvija zelo je prilagojen 
uporabnikom in ponuja idealno ponovno 
zapiranje in ponovno uporabo. Prisoten je 
akustični indikator ko je pokrov pravilno zaprt, 
kateri dodatno poveča prijaznost do uporabnika 
in varnost izdelka. Ta popolna embalaža se 
dostavlja v velikosti od 65 ml do 535 ml in v treh 
različnih premerih.

Pakiranje ki je nagrajeno večkrat 
SuperLock® je nova generacija nagrajenega 
pakiranja, ki se temelji na izjemnih inovacijah 
in oblikovanju. Izdelek je dobil več certifikatov 
kakovosti in med njimi nagrade Cfia Award, 
Starpack Award, Scanstar, WorldStar in 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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