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1. místo
Sáček 4FRESH, jehož předností je ucho-
vání užitných vlastností čerstvého pečiva
po dobu 2-4 dnů.
O tom, jak dlouho si pečivo zachová
kvalitativní vlastnosti, charakteristické pro
čerstvé pečivo, rozhoduje ve velké míře
právě „hospodaře -
ní“ s vlhkostí v něm
obsaženou. V sáč -
ku 4FRESH pečivo
neztrácí svoji vlh-
kost „skokově“, což
znamená, že ne-
ztvrdne do druhého
dne jako například
při použití sáčku
z kraftového papíru.
Díky speciální technologii výroby
papíru je odvádění vody z pečiva „ří-
zený proces“. Voda obsažená v pečivu
částečně proniká papírem a částečně se
v něm zachycuje. Vlhkost tedy nezůstává
uvnitř sáčku jako například při použití
mikrotenových sáčků, v nichž pečivo
„zgumovatí“, protože voda nemůže pro-

jít obalem. Pečivo v PE či PP sáčcích de-
graduje své vlastnosti následně zejména
tím, že prostředí vlhka umožňuje nastar-
tovat plísňové procesy. Materiál, z něhož
je sáček 4FRESH vyroben, vytváří bari-
éru plísňovým či hnilobným procesům.
Sáček 4FRESH dodává společnost KRPA
FORM, a.s..

2. místo
ŠKOLNÍ  SEŠITY s povrchovou úpravou
3D. Firma Reas-Pack uvedla na trh školní
sešity s povrchovou  úpravou ve 3D.
Zajímavé barevné kombinace a krásné
obrázkové motivy jsou zárukou stále
větší obliby u školní mládeže.
Kvalitní ofsetový papír 70g/m2 zaručí
pohodlnější psaní. Sešity se vyrábějí ve
formátu A5 a A4 v provedení 20 a 40
listů, linkované i nelinkované. Sortiment
motivů je tematicky rozdělen pro žáky
nižších i vyšších ročníků.

3. místo
I vy jste propadli omalovánkám pro do-
spělé? Tento nový způsob odpočinku
a relaxace se stal fenoménem pro
všechny, kteří hledají odreagování

a chtějí být kreativní. Neumíte malovat?
Nevadí! Omalovánky jsou určené pro
každého bez ohledu na věk a doved -
nosti v kreslení. Vybarvujte, jak chcete –
záleží jenom na vás a na vašem citu pro
barvy. Omalovánky pomáhají vypnout
a přijít na jiné myšlenky.
Společnost PRESCO GROUP uvádí na

trh omalovánkový
notes, do kterého si
můžete zazname-
nat všechny své
schůzky, úkoly a zá -
ro veň malovat a od -
po čívat.
Proč právě omalo-
ván ky pro dospělé:
• odpočinete si od
kaž dodenních povin-
ností

• můžete přemýšlet a hle dat nová
řešení a nápady

• rozvíjíte svoji kreativitu a fantazii

Teď už jenom stačí mít u sebe pastelky
různých barev, ořezávátko, pustit si oblí-
benou hudbu, udělat si čaj a můžete za-
čít relaxovat!
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