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KRPA FORM, a.s.

JSME SOUČÁSTÍ NĚJVĚTŠÍ ČESKÉ PAPÍRENSKÉ SKUPINY KRPA HOLDING, DŘÍVE ZNÁMÉ
POD NÁZVEM KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, KTERÁ VYRÁBÍ PAPÍR A PRODUKTY Z PAPÍRU VÍCE NEŽ 180LET.

CO ZÍSKÁTE SPOLUPRACÍ S NÁMI:

• Silného a stabilního partnera s více než 180letou tradicí.
• Nabídku široké škály certiﬁkovaných výrobků za příznivé ceny.
• Tým zkušených pracovníků s výjimečnými znalostmi a dovednostmi
v oblastech tisku a výroby sáčků.
• Rychlou reakci na Vaši zakázku. Díky bohaté strojní základně
jsme schopní vyrobit či potisknout téměř jakékoliv množství sáčků.
• Náš komplexní servis a poradenství, kterým Vám šetříme čas.
• Vaše speciální požadavky pro nás nejsou překážkou, ale naopak
výzvou

Vyrábíme ploché i záložkové papírové sáčky všech možných
rozměrů a gramáží z nepromastitelného papíru, bílého či hnědého
KRAFT (MG) papíru, ale také z recyklovaného papíru, které potiskujeme až 4 různými barvami s garancí stálosti barev. Dále vyrábíme sáčky s perforovaným okénkem pro balení čerstvého pečiva.
Nabízíme výrobu i z předtištěných rolí. Sáčky standardně balíme
do krabic či fólie. Sáčky se vyrábí v čistém prostředí nové výrobní
haly, která byla zrekonstruována podle nejvyšších požadavků na
výrobu obalů určených pro potravinářský průmysl.

DIGITÁLNÍ TISK
KRPAFORM_LETAK_PAPIROVE_SACKY_A4.indd 1

PAPÍROVÉ
TAŠKY A SÁČKY
25.04.16 9:39

NEPROMASTITELNÉ SÁČKY — Sáčky z vysoce kvalitního nepromastitelného papíru pro
balení nejen fastfoodových jídel s vysokým obsahem tuku, jako je čokoláda, hamburger, kebab,
sendvič, párek v rohlíku, hotdog, hranolky, kobliha nebo fornetti, ale i dalších potravin, které mohou
obyčejný sáček promastit. Sáčky z nepromastitelného papíru si, na rozdíl od obyčejných papírových sáčků, udržují bezchybný vzhled. Tuk neproniká do jejich struktury, a nevytváří tak na jejich
povrchu mastné skvrny, které znehodnocují potisk. Materiály použité při výrobě nepromastitelných
sáčků jsou certiﬁkované pro přímý styk s potravinami. Na sáčky můžeme natisknout Vaše logo či
vybraný obrázek. Zásadně používáme pouze barvy určené pro potravinářské obaly. Konečný
uživatel ocení, že tuky a mastnoty neproniknou zevnitř obalu do svého okolí.
SÁČKY NA PEČIVO — Hnědé sáčky se záložkou a s (ne)perforovaným průhledným okénkem z fólie jsou určené především pro balení čerstvých pekařských výrobků. Papír s perforovaným
okénkem je nejvhodnějším obalem pro čerstvé pečivo, protože mu dovoluje „dýchat“. Standardní
sáčky vyrábíme bez potisku z hnědého KRAFT (MG) papíru. Papír i fólie jsou certiﬁkovány pro
přímý styk s potravinou.
Standardní rozměry (mm) a gramáž sáčků (g):
Bageta (s okénkem)
120 + 40 x 590
40

Chléb velký (bez okénka)
3OO + 80 x 490
40

Chléb standard (s okénkem)
260 + 50 x 425
40

Malý (s okénkem)
140 + 60 x 255
35

SVAČINOVÉ SÁČKY — Bílé svačinové sáčky se záložkou jsou určené pro široké použití
v potravinářství k balení svačin, pekařských a cukrářských výrobků. Standardní sáčky vyrábíme
bez potisku z bílého KRAFT (MG) papíru, certiﬁkovaného pro přímý styk s potravinami.
Standardní rozměry (mm) a gramáž sáčků (g):
nosnost O,5 kg nosnost 1 kg nosnost 1,5 kg nosnost 2 kg nosnost 2,5 kg nosnost 3 kg
nosnost 5 kg
100 + 50 x 220 120 + 50 x 240 130 + 70 x 280 130 + 70 x 320 150 + 70 x 350 150 + 70 x 420 200 + 70 x 450
35
35
35
4O
40
40
40

FASTFOODOVÉ SÁČKY — Vysoce kvalitní nepromastitelné sáčky jsou určené pro balení
fast-foodových jídel jako jsou hamburgery, kebaby, sendviče, párky v rohlíku a hotdogy. Fastfoodové
sáčky vyrábíme z vysoce kvalitního, značkového, nepromastitelného papíru, certiﬁkovaného pro
přímý styk s potravinami. Standardní sáčky v této skupině nabízíme s vhodným potiskem pro určený
výrobek.
Standardní rozměry (mm) a gramáž sáčků (g):
Hot-dog
80 x 210
35

Párek v rohlíku
80 + 40 x 170
35

Hamburger/kebab
160 x 160
35

KUPECKÉ SÁČKY — Sáčky bez záložky a bez potisku, vyrobené z hnědého nebo šedého
recyklovaného papíru, jsou určené pro širokou škálu balení drobných materiálů v maloobchodech i průmyslu.
Standardní rozměry (mm) a gramáž sáčků (g):
na mince
110 x 195
70

nosnost O,5 kg
140 x 220
50

nosnost 1 kg
170 x 280
50

nosnost 1,5 kg
190 x 320
70

nosnost 2 kg
220 x 380
70

nosnost 3 kg
250 x 380
70

nosnost 5 kg
300 x 490
90

SÁČKY NA MINCE — Sáčky bez záložky, s potiskem dle přání zákazníka jsou určené především pro finanční a bankovní sektor k balení mincí. Sáček je vyroben z hnědého recyklovaného
papíru. Standardní rozměry 110 x 195 mm a 110 x 180 mm lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.

ATYPICKÉ SÁČKY — Dle Vašich požadavků jsme schopni vyhotovit jakékoliv ploché
sáčky, se záložkou i bez záložky, s okénkem i bez něho, včetně barevného potisku. Podle Vašich
představ vytvoříme grafický návrh v našem DTP studiu a pomůžeme Vám vybrat ten nejvhodnější
papír k balení Vašich výrobků.
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