Bemutatkozás
A Pandan Kft. hazai magánszemélyek által alapított családi vállalkozás,
amely 20 éve foglalkozik műanyag feldolgozással, hajlékonyfalú csomagolóanyagok gyártása 2005 óta folyik a balogunyomi gyárban.
A technológia alapjai – mely 1982 óta a Sága Foods Rt-ben kezdett tevékenységgel indult – maradtak, de a termelés új, korszerű telephelyen, modern
berendezésekkel folyik Balogunyomban. A mintegy 2 ha-os területen a tevékenység
evékenység úgy lettt
kialakítva, hogy maximálisan megfeleljen a higiéniai, környezetvédelmi, termelési és biztonságtechnikai elvárásoknak. Ennek megfelelően cégünk auditált ISO 9001, ISO 14001 és HACCP rendszertt
működtet.
A műanyag csomagolások egyre népszerűbbek, könnyű és változatos formakialakítási
lehetőségeik és kiváló alkalmazástechnikai tulajdonságaik miatt. Felhasználásuk - az új csomagolási
eljárások révén - forradalmasította az élelmiszerek csomagolását; segítik a minőség megőrzési idő
meghosszabbítását, az élelmiszerbiztonság fokozását. Szakembereink azon fáradoznak, hogy magas
színvonalon elégítsék ki az Ön igényeit, hogy meg tudjon felelni korunk csomagolási kihívásainak.
A balogunyomi gyár a folyamatos technikai és technológiai fejlesztéseknek köszönhetően,
a legújabb alapanyagok felhasználásával kiváló minőségű és változatos felhasználási célokra
alkalmas hajlékonyfalú műanyag csomagolóanyagokat kínál üzleti partnereinek.
Üzleti partnereinkkel kialakított közös célunk: a csomagolóeszköz ne csak védjen, hanem
a termékből származó, a csomagolóeszköz által közvetített vizuális és tapintásos élmény segítse
elő a fogyasztó vásárlásra késztetését.
Olyan csomagolóeszközöket és rendszereket tervezünk és hozunk létre, melyek meghatározottt
piaci igényeknek felelnek meg, nemcsak most, de ﬁgyelembe véve a jövőt is.
Cégünk nem csupán egy eladó, hanem egy stratégiai csomagolási szövetséges, mivel termékeinket mindig partnereink igényei szerint alakítjuk ki. Nagy hangsúlyt fektetünk az innovatívv
gondolkodásra és piackutatásra.
Kupi Kálmán
Ügyvezető Igazgató
PANDAN Kft.
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Polietilén tasakok
Lágy polietilén termékek (LDPE, HDPE)
A leggazdaságosabban alkalmazható, sokoldalúan felhasználható
csomagolóeszköz. Alkalmazási köre szinte korlátlan. Jól nyomtatható.
Főbb alkalmazási területek az élelmiszeriparból:
sertés- és marhahús, baromfi csomagolása, tej és tejtermékek,
vetőmagvak, sütőipari termékek, tápok, tápszerek, ruhaipari
termékek, építőanyag-ipari termékek, fémtömegcikkek csomagolása

Polipropilén anyagok (BOPP, CPP)
A polipropilén csomagolóanyagok az esztétikus megjelenést
biztosítják a termékek számára. Jól nyomtathatók.
Felhasználási területek:
száraztészták, szárazfőzelékek, mák, cukorkák, egyéb édesipari
termékek, kenyér, péksütemények (más sütőipari termékek),
továbbá irodatechnikai eszközök, papíripari gyártmányok,
ruházati termékek csomagolása.
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ML40 vákuum-zsugor
tasakok

A Krehalon ML40 tasakok, amelyek innovatív anyagok és technológiák
felhasználásával készülnek, a többrétegű zsugortasakok új generációját
reprezentálják. Struktúrájuk az oxigén- és nedvességzárás egyedülálló
kombinációját teszi lehetővé, kiváló mechanikai tulajdonságok és
átlátszóság mellett. Ezenkívül az ML40 segíti a klórmentes anyagokkal és
kevesebb csomagolási hulladék keletkezésével kapcsolatos környezetvétvédelmi követelményeknek való megfelelést.
A Krehalon ML40 tasakok szembetűnő módon csomagolják be az Ön
n
termékeit; védenek és jó megjelenést biztosítanak.
Az ML40-et hús-, sajt-, szárnyas-, vad- és haltermékek csomagolására
ára
tervezték.
Zsugorodásával és speciális optikai lehetőségeivel arra készült,
hogy az Ön minden termékének nagy védelmet és csaknem víztisztaságú
sztaságú
„második bőrt” adjon.

Alkalmazott falvastagságok:
•
•
•
•

ML40
ML40
ML40
ML40
40

G - 40 my
I - 50 my
T - 90 my fokozottabb igénybevételhez, csontos termékekhez
kekhez
MU -90 my kifejezetten
csontos
termékekhez
n a csonto
c

Előnyök:
• Nagy szilárdság: a kívánt felhasználások széles palettájához nyújt magas ellenállóképességet.
• Kiváló hegesztés: az ML40-nek kitűnő hegesztési hőmérsékletvarianciája van, amely minden gépen
lehetővé teszi az erős hegesztést.
• Tisztaság és fény: az ML40 védi termékeit, és az Ön számára előnyös módon mutatja be őket egy
csaknem üvegszerű „második bőrrel”.
• Környezet: az új generációs, új technológiájú anyagok használata a fent említett előnyök mellett
kevesebb anyagfelhasználást igényel, és redukálja a csomagolási hulladék mennyiségét.
Klórmentes anyagokból készül.
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MLF40 vákuum-zsugor
tasakok sajt
csomagolásához

Ezek az anyagok lehetőségét adják annak, hogy az összes
tömbsajt csomagolási igényét egyetlen megbízható
for-rásból elégítse ki, időt megtakarítva, és optimális
hatékonyságot biztosítva. Ezek a tasakok több fokozatú gázkibocsátású tulajdonságaik révén a különböző típusú sajtok csomagoláson belüli érését teszik
lehetővé. A klasszikus piros szín mellett már 12-féle
fóliaszín teszi lehetővé a különféle sajtokhoz
a legmegfelelőbb kiválasztását. A tasakok felületi
nyomtatása az egyes termékek egyedi megjelenését
garantálja.

Vákuumtasakok, védőgázas tasakok
A legtöbb élelmiszer, különösen a friss termékek,
a csomagolóeszközökkel szemben rengeteg
elvárást támaszt:
• Alacsony oxigénáteresztési érték
• Alacsony vizgőzáteresztési érték
• Fényzárás
• Aromamegőrzés
• Mechanikus sérülés elleni védelem

Tasak kiviteli formák:
• aljhegesztett (íves ill. szögletes hegesztéssel)
• oldalhegesztett- körhegesztett
Védőgázas csomagolási igény esetén a megfelelőséget az anyag speciális
rétegrendje biztosítja

Korszerű ﬂexo nyomtatással színvonalas megjelenés biztosítható.
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FLO21 fólia
A FLO21 többrétegű zsugorodó fólia, amely innovatív, szabadalmaztatott technológia segítségével készül. Ez a szerkezet a gázés vízgőzbarrieritás egyedülálló kombinációját teszi lehetővé,
emellett kiváló a hegeszthetősége és a gépi feldolgozhatósága.
Ezenkívül a FLO21 hozzájárul a vevők környezettel kapcsolatos elvárásainak teljesüléséhez, mint a klórmentes anyagok használata és a kevesebb csomagolási hulladék.

A FLO21-et arra fejlesztették ki, hogy minden csomagológépen
használható legyen, akár védőgázas-tálca zárására, vagy egyéb
tálcák körbeölelő vákuumcsomagolásához. Használják friss húsok, húsipari termékek, sajt, hal, szárnyas és vad csomagolásához. Speciális barrier-, zsugorodási és optikai tulajdonságai
révén nemcsak a védelemről gondoskodik, hanem minden termék
jól láthatóságáról is.

Előnyök:
• Kiváló zárhatóság: a FLO21 széles hegesztési-paraméter tartománya van;
alacsony hőmérsékleten és nyomáson hegeszthető, így magas
csomagolási teljesítményt garantál.
• Jó gépi feldolgozhatóság: minden csomagológépen vagy tálcafedő
rendszeren feldolgozható.
• Magas szakítószilárdság: ez a nagy mechanikai terhelhetőségben
és a kiváló feldolgozhatósági tulajdonságokban mutatkozik meg.
• Tisztaság és fény: a FLO21 briliáns tisztasága és fénye kiváló optikai megjelenésről gondoskodnak
a termék számára. A védőgázas -csomagoláshoz (MAP) egy speciálisan kialakított FLO21 fólia áll
rendelkezésre, kiváló antifog tulajdonságokkal.
• Kiváló barrieritás: köszönhetően a jó zárási tulajdonságoknak, amelyek sem gáz-, sem
nedvességvesztést nem tesznek lehetővé, a termék a csomagolástól a végfelhasználóig elsőosztályú
állapotban marad.
• Magas zsugorodási képesség: ez a garancia a becsomagolt termék „ráncmentes” megjelenésére.
• Környezetbarát: a FLO21 előállításához használt anyagok és technológiák a legújabb igényeknek
megfelelőek. Lehetővé teszik vékonyabb fóliák használatát, így a csomagolási hulladék csökken.
A FLO21 fólia klórmentes anyagokból készül.

Korszerű flexo nyomtatással színvonalas megjelenés biztosítható.
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Alsó- és felső fóliák
vákuum- és védőgázas
csomagoláshoz
Általánoss tulajdonságok:
Általán
t lajd nsá
• A PA-záróblokk, ill. a PA/EVOH/PA záróblokk szavatolja a magas barrieritást,
valamint a nagyon jó hőformálhatóságot, és a nagyon magas
csomagolási biztonságot.
• Minden fóliának kiváló hegesztési tulajdonságai vannak, amelyek
magas hegesztési szilárdságot garantálnak.
Ezt a szennyezett felületek hegesztése (vér, tojásfehérje, zsír, stb.)
sem befolyásolja említésre méltóan.
• A hegesztőrétegek speciális összetétele erős kapcsolódási szilárdságot
ságot
garantál, ami nagy jelentőségű ún. „agresszív” termékek esetén,
mint pl. vegyszerek, fűszerek, olívaolaj, stb.
• A termékpaletta magában foglalja azokat a minőségeket is, amelyek
mely
yek
pasztörizálásra, sterilizálásra, forró termékek csomagolására éss
főzési felhasználásra megfelelőek.
• A fóliák 3, 5, 7, 10 vagy 14 rétegűek, melyek közül könnyen kiválasztható
asztható
az Ön igényének legmegfelelőbb szerkezet, minőség.
A termékcsoport magában foglalja a magas „hottack” tulajdonságokkal rendelkező fóliatípusokat, ill. a széles hegesztési-paraméter
tartománnyal rendelkező fóliákat. Rendelkezésre állnak antifogos,
peeles változatok (PS, PP, PET tálcákhoz) éppúgy, mint UV - szűrős,
színezett és magas mechanikai szilárdságú minőségek is.
Lamináláshoz rendelkezésre áll többféle 7 rétegű koextrudált
fóliatípus, így minden felhasználáshoz, a becsomagolandó terméktől függően, a legmegfelelőbb
minőség könnyen kiválasztható.

A kasírfóliák speciális tulajdonságai az alábbiak:
• kiváló hegeszthetőség és „hottack”-tulajdonság • alkalmazhatóság magas hőmérsékleten:
pasztörizálás, főzés, sterilizálás • easy-peel • peel PS-, PP-, PET-tálcákhoz • megnövelt mechanikai
ellenállóképesség • antifog • igény szerint színezett kivitel is lehetséges • UV-szűrés

Különböző ipari felhasználásokhoz (pl. vegyipar, orvosi technika) speciális fóliákat is
tudunk nyújtani, melyek felépítése a vevőspeciﬁkus követelményekhez igazodik.
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Hagner Future fóliák

Három rétegű, koextrudált fóliaszerkezetek
• A-PET/A-PET/A-PET
• PET-G/A-PET/PET-G
• PET-G/PET-G/PET-G

Oldószermentes kasírozású többrétegű fóliák
• PET/PE Peel réteggel vagy anélkül
• PET/PE-EVOH-PE Peel réteggel vagy anélkül
• cégre szabott fóliareceptúrák, színek

Élelmiszeripari fóliák
• oldószermentes anyaggal kasírozott többrétegű fóliák
• közepes barrieritású PET/PE szerkezetek Peel réteggel vagy anélkül
ül
• magas barrierítású PET/PE-EVOH-PE szerkezetek Peel réteggel
vagy anélkül
• védőgázas (MAP) csomagoláshoz felhasználható
• minden típusú formázó (mélyhúzás) gépen problémamentesen
en
felhasználható

Kiváló tulajdonságú fóliák mélyhúzásos
technológiával készülő átlátszó kerek dobozok,
tálcák, blisterek gyártásához
Orvosi, gyógyászati fóliák
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Géppark
• flexo nyomógépek
• konfekcionáló gépek
• speciális nagyfrekvenciás konfekcionáló
k i áló gépek
é k
• fóliahasító gép
• laminálógép

Szolgáltatások
Gyártás
• Flexo színnyomtatás (max 8 szín)
• Tasakgyártás
• Fólia méretre vágás
• Laminálás

Tervezés
• grafikai- és arculattervezés
• átadott grafikai tervek flexo nyomtatásra
tatásra
történő előkészítése
• flexo nyomóforma gyártás
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