Maksymalnie zredukowana
waga opakowania CombiLight™
Przekonujące połączenie
Dzięki połączeniu naturalnych włókien i tworzywa sztucznego Berry Superfos
stworzyło lekki pojemnik CombiLight™. Jest to innowacyjne rozwiązanie, zawierające
niewidoczną konstrukcję z tworzywa sztucznego, utrzymujący powlekany pojemnik
z papieru. Przeznaczony do zgrzewania folią pojemnik może być wyposażony w kilka
opcji pokrywek, takich jak: pokrywa z wtrysku (PP), termoformowana pokrywa(PP), a
także pokrywka z R-PET (PET z recyklingu) i pokrywka z włókna.

Odpowiedzialny

Wytrzymały

Lekki

Zredukowana zawartość plastiku
Pojemnik CombiLight™ jest wykonany z formowanego wtryskowo polipropylenu (PP)
w połączeniu z powlekaną tekturą. Dostępna jest również opcja PET.
W rezultacie otrzymujemy lekkie opakowanie z minimalną ilością tworzywa
sztucznego. W porównaniu z innymi podobnymi rozwiązaniami, zawartość tworzyw
sztucznych w pojemniku CombiLight™ jest zmniejszona nawet o 60 procent.
Pojemnik jest kompatybilny z istniejącymi liniami napełniającymi.

Doskonały do wszystkich produktów mleczarskich i nie tylko
Opakowanie jest mocne, odpowiedzialne jak również przyciągające wzrok dzięki
możliwości pełnej dekoracji metodą offsetową. Pojemnik CombiLight™ nadaje
się szczególnie do produktów mleczarskich, takich jak jogurt, ser śmietankowy i
twarogowy, ale także do innych produktów spożywczych, niewymagających rozlewu
na gorąco, takich jak past, ciastek czy słodyczy. Dostępne rozmiary to 210 ml, 245
ml, 360* ml, 460 ml and 560 ml, a portfolio jest wciąż rozszerzane.
*W rozwoju

#

Pojemność całkowita

Waga całkowita (g)

Waga PP (g)

Waga Kartonu (g)

Średnica górna (mm)

Materiał

Dekoracja

5946

210 ml

5,2

2,3

2,9

95

PP/PE & powlekany
karton

Nadruk offsetowy
na kartonie

5947

245 ml

5,6

2,4

3,2

95

PP/PE & powlekany
karton

Nadruk offsetowy
na kartonie

5948

360* ml

7,2

2,9

4,3

95

PP/PE & powlekany
karton

Nadruk offsetowy
na kartonie

5949

460 ml

8,7

3,2

5,5

95

PP/PE & powlekany
karton

Nadruk offsetowy
na kartonie

5950

560 ml

9,6

3,3

6,3

95

PP/PE & powlekany
karton

Nadruk offsetowy
na kartonie

*W rozwoju

Innowacyjność i solidne doświadczenie
W Berry Superfos projektujemy, rozwijamy i produkujemy innowacyjne
opakowania z tworzyw sztucznych – zawsze z myślą o zrównoważonym rozwoju.
Rozwiązanie CombiLight™ stanowi uzupełnienie naszej oferty atrakcyjnych i
odpowiedzialnych serii opakowaniowych. Mogą Państwo skorzystać z naszego
bogatego doświadczenia i odpowiedzialnego podejścia przy wyborze najlepszego
opakowania, skrojonego do Państwa potrzeb.

Kluczowe korzyści
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekkie opakowanie
Zawartość tworzyw sztucznych zredukowana o 60%
Mniejsze zużycie paliw kopalnych
Idealne dla produktów mleczarskich
Odporne na tłuszcze
Mocne i stabilne
Kompatybilny z istniejącymi liniami napełniającymi
Dostępne w wersji z kartonem FSC

Pozostańmy w kontakcie
Oprócz wyżej wymienionych opcji, opracowywane są wciąż nowe kształty i rozmiary.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji lub konkretne porady dotyczące
serii CombiLight™, prosimy o kontakt z przedstawicielem Berry Superfos.

superfos@rpc-superfos.com | superfos.com

