Ekologiczne
rozwiązanie
w ofercie
Akomex
Tacki skin
charakteryzują się obniżoną
zawartością plastiku przy
zachowaniu specjalnych
właściwości barierowych.
Bazę tacki stanowi obustronnie
zadrukowany karton. Jego
górna część jest dodatkowo
zalaminowana specjalną folią,
która może być przeznaczona
do kontaktu z żywnością.

Rozwiązanie
proekologiczne

Obustronny
zadruk

Przedłużona świeżość
produktów spożywczych

Euro-slot

Obniżona zawartość
plastiku

Rozmiar i kształt
dostosowany do potrzeb
klienta

Zastosowanie

Mięso

Ryby

Sery

Dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych materiałów
i farb niskomigracyjnych, tacki skin są dedykowane branży
spożywczej. Ich właściwości barierowe przedłużają
świeżość i termin przechowywania produktów
spożywczych, a uzyskane przez Grupę Akomex
certyﬁkaty są gwarancją bezpieczeństwa.

CIENKA WARSTWA
BARIEROWA

APPLICATIONS:

Meat

Electronics

Cosmetics

Food

Health care

Fish

Gift set

MATERIAL
• Laminated with selected barrier film
• On request suitable to seal either PP or PE
• Extended shelf life for fresh food
• Cardboard from sustainable sources
• Customised tray shape and size
• Marketing advantages Front & Back printing
• Euroslot possible
• Lower batches amount vs printed film
• Low migration inks – food certified

NADRUK

OPAKOWANIE
przyjazne środowisku

ENVIRONMENTALFRIENDLY
• User-friendly solution – easy to open
• Easy separate films from the cardboard meet
recycling requirements
• Lower petrochemical materials consumption
• Less plastics in final packaging
• Savings in transportation & storage
• Energy usage reduction in process

KARTON

Ekorozwiązanie – MINIMALIZACJA OPŁAT RECYKLINGOWYCH
Karton wykorzystany do produkcji tacek skin pochodzi
z odnawialnych źródeł. Dzięki przemyślanej konstrukcji ilość
użytego plastiku i materiałów petrochemicznych w ﬁnalnym
opakowaniu jest znacząco obniżona. Ważnym aspektem jest
też fakt, że docelowy użytkownik (po zużyciu produktu)
może z łatwością oddzielić folię od kartonu i oba
komponenty wyrzucić do odpowiednich pojemników do
segregacji odpadów.

• 75% mniej plastiku w ﬁnalnym opakowaniu
• Karton ze zrównoważonych źródeł
• Łatwe oddzielenie warstwy
plastikowej sprzyja recyklingowi
• Mniejsze zużycie surowców
ropopochodnych
• Oszczędności w transporcie
i przechowywaniu
• Mniejsze zużycie energii
• Przedłużona świeżość produktu

Skontaktuj się
z nami!

akomex@akomex.pl
www.akomex.pl

ISO 9001
plastik < 10%

karton > 90%

