
Oferta dla biznesu



Nasze marki
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Politan jest czołowym polskim producentem artykułów do przygotowywa-

nia i przechowywania żywności, akcesoriów do sprzątania oraz chemii go-

spodarczej. Początki firmy sięgają 1982 roku. Jako firma ze 100-procentowo 

polskim kapitałem dostarcza produkty zarówno na rynek polski, jak i na rynki 

zagraniczne. Centrala firmy mieści się w Rybniku, natomiast  w Czyżowicach 

i Żywcu znajdują się zakłady produkcyjne.

Działalność firmy Politan oparta jest na dwóch mocnych filarach – sprzedaży 

produktów markowych skierowanych bezpośrednio do konsumentów (marki 

Gosia, Amigo, Helios, Sensit) oraz tworzeniu rozwiązań dla sektora B2B.

Kim jesteśmy

1985 r.

1987 r.

1988 r.

1989 r.

1995 r.

2002 r.

2011 r.

2020 r.

rozpoczęcie produkcji worków na śmieci

uruchomienie pierwszej w Polsce produkcji woreczków do lodu

początek produkcji folii aluminiowej 

rozpoczęcie produkcji folii do żywności 

uruchomienie produkcji rękawów do pieczenia

otwarcie działu rozwoju technologii i konstrukcji maszyn

ozpoczęcie produkcji tacek do grilla

wprowadzenie na rynek nowego rozwiązania dla firm Air Protect System
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Rozwój firmy Politan jest ściśle powiązany z innowacyjnością. Posiadamy 

wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Od niemalże 40 lat Politan opracowuje  

nowatorskie rozwiązania biznesowe i nieustannie wprowadza na rynek opa-

tentowane produkty. 

Nasze produkty cechuje wysoka jakość dzięki zastosowaniu surowców,  które 

pochodzą od sprawdzonych dostawców. W przypadku produktów takich jak 

woreczki do lodu czy folie spożywcze proces produkcyjny rozpoczyna się  

i kończy w Politanie. Firma jest tak blisko źródła surowca, jak to tylko możliwe.

Produkujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości: ISO 9001 

(system zarządzania jakością) oraz najwyższymi standardami w zakresie 

ochrony środowiska. Pracujemy w oparciu o GMP (Good Manufacturing Prac-

tices) dla produktów do kontaktu z żywnością oraz HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Points)  w zakresie bezpieczeństwa żywności. Standardy 

naszej pracy są regularnie weryfikowane poprzez kontrole wewnętrzne oraz 

audyty przeprowadzane przez naszych Klientów.

Produkcja wyrobów firmy Politan odbywa się w sposób zapewniający bezpie-

czeństwo wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Standardy GMP zapewniają 

wysoką jakość, a także bezpieczeństwo użytych surowców i komponentów.

System Bezpieczeństwa Żywności gwarantuje Klientowi odpowiednią ja-

kość zdrowotną produktu, tj. wyrób wolny od zanieczyszczeń biologicznych,  

fizycznych, chemicznych oraz alergenów.

Jakość
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Ofertę kierujemy do sieci handlowych, firm produkcyjnych, dystrybutorów 

oraz wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoją konkurencyjność i wyróżnić 

się na rynku za pomocą wysokiej jakości produktów. Podejmujemy współ-

pracę zarówno z firmami, które już posiadają w ofercie markę własną, jak  

i z firmami, które dopiero planują ją wprowadzić.

Oferujemy ponadto: 

Atrakcyjne i konkurencyjne ceny – Politan oferuje korzystne ceny  

dopasowane do oczekiwań partnerów biznesowych

Bezpieczeństwo – firma daje gwarancję terminowej dostawy – także   

w przypadku nagłego zwiększenia zamówienia. Poziom satysfak-

cji Klientów  w obszarze realizacji zamówień na czas wynosi aż 98%,  

a wiarygodność finansową gwarantuje Złoty Certyfikat Rzetelności, któ-

ry jest świadectwem uczciwości oraz odpowiedzialności firmy.

Kontrola na każdym etapie realizacji zamówienia – każdy aspekt 

produkcji jest ściśle przez nas kontrolowany, aż po końcowy odbiór wy-

robu. Wszystko po to, by mieć pewność, że Klient otrzyma dokładnie 

taki produkt, jaki spełnia jego wymagania.

Profesjonalna obsługa klienta – uczestniczymy w każdym etapie proce-

su kreowania nowych produktów dla naszych kontrahentów. Nadzorujemy 

proces od etapu konceptu do wdrożenia nowego produktu na rynek.

Do kogo kierujemy ofertę? 
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Rozbudowana i nowoczesna infrastruktura – dla każdego z oferowa-

nych produktów dysponujemy przynajmniej dwiema liniami produkcyjnymi. 

Posiadamy także własną jednostkę badawczo-konstrukcyjną, dzięki cze-

mu Politan zna bardzo dobrze wszystkie maszyny i jest w stanie szybko 

wprowadzić modyfi kacje, a w trakcie awarii sprawnie je naprawić.

Elastyczność i otwartość działania – oprócz bogatego asortymentu 

standardowego oferujemy także produkty dostosowane do konkretnych 

wymagań zleceniodawców, a zespół specjalistów projektuje  i konstruuje 

nowe maszyny dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Zaufali nam:
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bez curlingu z curlingiem

z perforacją

FOLIA DO ŻYWNOŚCI PRODUKT KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ

Folia do pakowania i przechowywania produktów. Dobrze przylega, jest elastyczna i łatwa do odwinięcia. 
Bezpieczna w kontakcie z każdego rodzaju żywnością.

Rodzaj folii:

Rodzaje zakończenia folii do wyboru:

klasyczna
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PARAMETRY

Wersja Rodzaj folii Materiał Grubość Długość Szerokość Tuleja

domowa

klasyczna 
z curlingiem

polietylen 8,5 mic

20–50 m

290 mm

302 mm ø 28

328 mm ø 28 tylko dla 
kartonika z ucinarką

klasyczna 
bez curlingu

20–60 m

302 mm ø 28

328 mm ø 28 tylko dla 
kartonika z ucinarką

domowa 
z perforacją

z perforacją 10–20 m
302 mm ø 32, 

perforacja co 350 mm

gastronomiczna klasyczna 150–300 m 338 mm ø 38
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PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Zadruk Lakier

GD2 2EW: tektura falista mikrofala, 
obustronnie bielona

140/100 gsm 340 × 48 × 48 mm offset do 5 kolorów połysk lub mat

Karton 
zbiorczy

Karton z perforacją zewnętrznie bielony, z możliwością zadruku (max 4 kolory), wymiary 348 × 245 × 225 mm, w kartonie: 16 szt. 

Karton szary, wymiary: 345 × 345 × 225 mm, w kartonie: 24 szt.

FOLIA DO ŻYWNOŚCI DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kartonik pięciościankowy

Kartonik obustronnie bielony o wzmocnionej konstrukcji. Posiada dodatkową piątą ściankę z tak zwanym 
zipperem, po oderwaniu którego kartonik otwiera się. Kartonik wyposażono także w specjalne „kliki” na 
bocznych ściankach, które blokują wieczko po zamknięciu. Kartonik jest klejony. 

Kartonik z ucinarką
Kartonik obustronnie bielony o wzmocnionej konstrukcji z wbudowaną ucinarką.

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Zadruk Lakier Materiał nożyka

GD2 jednostronnie bielony 320 gsm
308 × 43 × 43 mm offset do 5 kolorów

połysk lub mat PVC bezbarwny 
lub białyalaska obustronnie bielona 280 gsm mat

Karton 
zbiorczy

Karton z perforacją zewnętrznie bielony, z możliwością zadruku, wymiary: 325× 180 × 225 mm, w kartonie: 20 szt.

Karton szary, wymiary: 330 × 230 × 265 mm, w kartonie: 30 szt.

Karton zadrukowany typu taca biała + wieko szare, wymiary: 325 × 270 × 180 mm, w kartonie: 24 szt.

Dostępny 
w standardzie 

z nożykiem
Możliwy branding 

klienta - logo

Standard

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ
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Możliwy branding 
klienta - logo
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FOLIA DO ŻYWNOŚCI DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Na rolce w folii
Folia PP z zadrukiem.

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Zadruk

polipropylen 20 mic szer. 302 mm fl exo do 8 kolorów

Karton 
zbiorczy

Karton z perforacją zewnętrznie bielony, z możliwością zadruku, wymiary kartownu: 330 × 190 × 225  mm, 
w kartonie: 30 szt. dla nawoju do 30 m na rolce

Karton szary, wymiary: 310 × 222 × 235 mm, w kartonie: 42 szt. dla nawoju do 20 m na rolce

Standard

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ
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Możliwy branding 
klienta - logo
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Klipsy

Klipsy 4 ząbki

Klipsy 13 ząbków

PRODUKT

Unikalny produkt w ofercie fi rmy Politan. Klipsy posiadają zastrzeżony praw-
nie kształt, rozmiar oraz rodzaj materiału, z którego zostały wykonane. Cha-
rakteryzują się specjalnym zabezpieczeniem antywybuchowym, które chroni 
torebkę lub rękaw przed rozerwaniem pod wpływem wysokiego ciśnienia, ja-
kie wytwarza się podczas pieczenia. Użycie klipsów eliminuje potrzebę nakłu-
wania worka.

KLIPSY KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ

K
LI
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Y

PARAMETRY STAŁE PARAMETRY ZMIENNE

Gęstość Wymiary klipsa Ilość sztuk na rolce Sety Kolor

150 mic długość 113 mm, szerokość 10 mm 42 000 szt.  4–15 sztukowe czerwony lub niebieski

PARAMETRY STAŁE PARAMETRY ZMIENNE

Gęstość Wymiary klipsa Ilość sztuk na rolce Sety Kolor

150 mic długość 113 mm, szerokość 10 mm 42 000 szt.  4–15 sztukowe czerwony lub niebieski

KARTON ZBIORCZY 

Rolka Sety

Karton szary klapowy, 
wymiary: 310 × 222 × 235 mm, w kartonie: 2 rolki: 84 000 szt.

Karton szary klapowy,
wymiary: 165 × 160 × 210 mm, w kartonie: 24 000 szt. klipsów
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RĘKAW DO PIECZENIA PRODUKT

Rękaw do pieczenia służy do beztłuszczowego pieczenia różnego rodzaju mięs i warzyw. Może być bez-
piecznie używany w tradycyjnych kuchenkach w temperaturze do 220°C lub mikrofalówce. Produkowa-
ny z najlepszych surowców dostępnych na rynku. Ma unikalną wytrzymałość na rozerwanie zgrzewu: 
12N/15 mm. Bezpieczny w kontakcie z żywnością.

Dostępne rodzaje klipsów

Klips PET niebieskiKlips PET czerwony

safety clips – bezpieczne 
pieczenie bez nakłuwania 

PARAMETRY

Typ Materiał Grubość Długość Szerokość Ilość klipsów w opakowaniu

RDP standard BoPET 12 mic 2–10 m 290 mm
klips PET: 6-14 

(czerwony lub niebieski)

RDP gastronomiczny 
(na rolce)

BoPET 12 mic 100 m 290 mm

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ
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Kartonik czterościankowy

Kartonik jednostronnie bielony, wykonany z 4 ścianek, klejony, otwierany za pomocą perforacji znajdującej 
się na jednym z boków. 

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Zadruk Lakier Rodzaj klipsa

GD2 jednostronnie bielony 300 gsm 320 × 43 × 43 mm offset do 5 kolorów dyspersyjny
PET 

lub bez klipsa

Karton 
zbiorczy

Karton z perforacją zewnętrznie bielony, z możliwością zadruku, wymiary: 325× 180 × 225 mm, w kartonie: 20 szt.

Karton szary, wymiary: 330 × 230 × 265 mm, w kartonie: 30 szt.

Kartonik pięciościankowy

Kartonik obustronnie bielony o wzmocnionej konstrukcji. Posiada dodatkową piątą ściankę z tak zwanym 
zipperem, po oderwaniu którego kartonik otwiera się. Kartonik wyposażono także w specjalne „kliki”  na 
bocznych ściankach, które blokują wieczko po zamknięciu. Kartonik jest klejony. 

RĘKAW DO PIECZENIA DOSTĘPNE OPAKOWANIA KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Zadruk Lakier Rodzaj klipsa

GD2 jednostronnie bielony 320 gsm
308 × 43 × 43 mm offset do 5 kolorów

połysk lub mat PET 
lub bez klipsaalaska obustronnie bielona 280 gsm mat

Karton 
zbiorczy

Karton z perforacją zewnętrznie bielony, z możliwością zadruku, wymiary: 325× 180 × 225 mm, w kartonie: 20 szt.

Karton szary, wymiary: 330 × 230 × 265 mm, w kartonie: 30 szt.
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Flowpack

Folia zgrzewana od dołu i góry oraz na spodzie produktu, z zadrukiem. 

Na rolce z tuleją pakowany w folii

Folia PP z zadrukiem.

RĘKAW DO PIECZENIA DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Zadruk Rodzaj klipsa

polipropylen 20 mic szer. 302 mm fl exo do 8 kolorów PET lub bez klipsa

Karton 
zbiorczy

Karton z perforacją zewnętrznie bielony, z możliwością zadruku, wymiary: 325× 180 × 225 mm, w kartonie: 30 szt. 

Karton szary, wymiary: 310 × 222 × 235 mm, w kartonie: 50 szt.

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Zadruk Rodzaj klipsa

polipropylen 25 mic 338 × 60 mm fl exo do 8 kolorów PET lub bez klipsa

Karton 
zbiorczy

Karton z perforacją zewnętrznie bielony, z możliwością zadruku, wymiary: 325× 180 × 225 mm, w kartonie: 70 szt. 

Karton szary, wymiary: 330 × 230 × 265 mm, w kartonie: 100 szt.

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ

R
Ę
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Klips PET niebieskiKlips PET czerwony

safety clips – bezpieczne 
pieczenie bez nakłuwania 

PRODUKT

Woreczki do pieczenia służą do beztłuszczowego pieczenia różnego rodzaju mięs i warzyw. Są wytrzymałe, 
nie kruszą się. Posiadają wyjątkową wytrzymałość zgrzewu 15N/15mm. Mogą być bezpiecznie używane  
w tradycyjnych kuchenkach w temperaturze do 220°C lub mikrofalówce.

Dostępne rodzaje klipsów

WORECZKI DO PIECZENIA KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ
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PARAMETRY

Materiał Grubość Wysokość Szerokość Ilość w opakowaniu

BoPET 12 mic 380, 400, 430, 500 mm 200-500 mm  1–10 szt.
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Kartonik płaski

Woreczek z paskiem samoprzylepnym i nadrukiem

Woreczek z paskiem samoprzylepnym i papierową etykietą

Papierowy kartonik w kształcie prostokąta. 

Woreczek z nadrukowaną grafi ką, zaklejany z tyłu.

Woreczek zaklejany z tyłu z umieszczoną 
w środku papierową, zadrukowaną etykietą.

WORECZKI DO PIECZENIA DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PARAMETRY

Materiał GD2 jednostronnie bielony

Grubość 300 gsm

Wymiary 205 × 160 mm  lub 
 170 × 140 mm

Zadruk offset do 5 kolorów

Rodzaj klipsa do wyboru:
PET lub bez klipsa

Karton zbiorczy
1. Karton z perforacją zewnętrznie bielony, z moż-
liwością zadruku, wymiary: 173 × 160 × 213 mm, 

w kartonie: 20 szt.
2. Karton szary, wymiary: 165 × 160 × 210 mm, 

w kartonie: 60 szt.

PARAMETRY

Materiał polipropylen

Grubość 25 mic

Wymiary 280×145 mm, 250×145 mm,
180 × 145 mm 

Zadruk fl exo do 8 kolorów

Rodzaj klipsa do wyboru:
PET lub bez klipsa

Karton zbiorczy
1. Karton z perforacją zewnętrznie bielony,  z moż-
liwością zadruku, wymiary:  173 × 160 × 213 mm, 

w kartonie: 20 szt.
2. Karton szary, wymiary: 165 × 160 × 210 mm, 

w kartonie: 60 szt.

PARAMETRY

Materiał polipropylen

Grubość 25 mic

Wymiary 280×145 mm, 250×145 mm,
180 × 145 mm 

Zadruk offset do 4 kolorów

Rodzaj klipsa do wyboru:
PET lub bez klipsa

Karton zbiorczy
1. Karton z perforacją zewnętrznie bielony, z moż-
liwością zadruku, wymiary: 173 × 160 × 213 mm, 

w kartonie: 20 szt.
2. Karton szary, wymiary: 165 × 160 × 210 mm, 

w kartonie: 60 szt.

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ
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prostokątnej oraz kwadratowej

Woreczek dostępny jest w opcji
prostokątnej oraz kwadratowej
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Klips PET niebieskiKlips PET czerwony

safety clips – bezpieczne 
pieczenie bez nakłuwania 

WORECZKI DO PIECZENIA PRODUKT

Dostępne rodzaje klipsów

PARAMETRY

Materiał Grubość Wysokość Szerokość

BoPET 12 mic 380 mm
małe: 250 mm

duże: 310 mm

Woreczki do pieczenia składane

Woreczki do pieczenia służą do beztłuszczowego pieczenia różnego rodzaju mięs i warzyw. Są wytrzymałe, 
nie kruszą się. Posiadają wyjątkową wytrzymałość zgrzewu 15N/15mm. Mogą być bezpiecznie używane  
w tradycyjnych kuchenkach w temperaturze do 220ºC lub mikrofalówce. 

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ
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Naklejka samoprzylepna z nadrukiem

Woreczki do pieczenia złożone są w małe kwadraty i zaklejane stickerem z jednokolorowym zadrukiem.

WORECZKI DO PIECZENIA DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Zadruk Dostępne kolory Rodzaj klipsa

papier 80 gsm 15 × 42 mm fl exo – 1 kolor
czerwony 

(małe kostki)
PET 

lub bez klipsa

papier 80 gsm 10 × 42 mm fl exo – 1 kolor
żółty 

(duże kostki)
PET 

lub bez klipsa

Karton 
zbiorczy

Woreczki składane małe Karton szary, wymiary: 300 × 245 × 320 mm, w kartonie: 2000 szt.

Woreczki składane duże Karton szary, wymiary: 310 × 222 × 235 mm, w kartonie: 1000 szt.

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ
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samozamykające

samozamykające

Woreczki dostępne  
w opcji wiązanej 

Woreczki dostępne  
w opcji wiązanej 

PRODUKTWORECZKI DO LODU

Wstrząśnij i gotowe – duże kostki

Woreczki do lodu są wykonane z folii LDPE, która jest odporna na rozerwanie pod wpływem niskiej tempe-
ratury. Bezpieczne w kontakcie z żywnością. Dostępne są w różnych kształtach oraz różnych sposobach 
zamykania.

nalej wodę 
do woreczka

rozerwij
perforację

zroluj górną taśmę
i zawiąż

po zamrożeniu rozciągnij 
 i powyginaj woreczek we 

wszystkich kierunkach
ściskając, uwalniaj 

kolejne kostki
odetnij górną część 

woreczka

nalej wodę 
do woreczka

po zamrożeniu rozciągnij 
 i powyginaj woreczek we 

wszystkich kierunkach

energicznym ruchem 
obróć woreczek, 
aby się zamknął

ściskając, uwalniaj 
kolejne kostki

odetnij górną część 
woreczka

Wstrząśnij i gotowe – lód kruszony

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ
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UPARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Ilość listków Ilość kostek w listku

polietylen 25 mic samozamykające: 170 × 350 mm
wiązane: 170 × 365 mm

6–20 120

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Ilość listków Ilość kostek w listku

polietylen 25 mic samozamykające: 170 × 350 mm
wiązane: 170 × 365 mm

6–20 24
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serce              sopelek
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WORECZKI DO LODU PRODUKT

Samozamykające – duże kostki 

Wiązane – duże kostki

STANDARD* BIO**

Woreczki dostępne 
w jednokolorowym 

zadruku

nalej wodę 
do woreczka

włóż
do zamrażalnika

zroluj górną taśmę
i zawiąż

rozerwij
perforację

nalej wodę 
do woreczka

włóż
do zamrażalnika

energicznym ruchem 
obróć woreczek, 
aby się zamknął

Dostępne kształty:

Dostępne kształty:

okrągłe            prostokątne

okrągłe            prostokątne

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ

serce              sopelek

okrągłe            prostokątne

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Ilość listków Ilość kostek w listku

polietylen 20 mic 170 × 350 mm 6–20
24 prostokątne lub 18 okrągłych lub 18 serc 

lub 24 sopelki

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Kolor folii Ilość listków Ilość kostek w listku

*polietylen 20 mic 170 × 365 mm jasnoniebieski 6–20
24 prostokątne lub 24 sopelki 
lub 18 okrągłych lub 18 serc

**biodegradowalny 
PLA

20 mic 170 × 365 mm
naturalny 
mleczny

6–20
24 prostokątne 

lub 18 okrągłych lub 18 serc

KASTOMIZACJA

Nadruk jednokolorowy na woreczku według projektu Klienta

Inny kształt kostki
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WORECZKI DO LODU DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kartonik

Kartonik otwierany za pomocą perforacji znajdującej się na jednym z boków.

Flowpack z eurodziurą

Folia zgrzewana z zadrukiem. Na górnym zgrzewie znajduje się eurodziura umożliwiająca łatwą ekspozycję 
produktu.

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ
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PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Zadruk Lakier

GD2 jednostronnie bielony 300 gsm 200 × 42 × 42 mm offset do 5 kolorów dyspersyjny

Karton 
zbiorczy

Karton z perforacją zewnętrznie bielony, z możliwością zadruku, wymiary: 405 × 180 × 225 mm, w kartonie: 40 szt. 

Karton szary, wymiary: 330 × 230 × 265 mm, w kartonie: 48 szt.

Karton zadrukowany typu taca + wieko, wymiary: 405 x 180 x 255 mm, w kartonie: 48 szt.

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Zadruk

polipropylen 25 lub 35 mic 260 × 110 mm fl exo do 8 kolorów

Karton 
zbiorczy

Karton z perforacją zewnętrznie bielony, z możliwością zadruku max 4 kolory, wymiary: 125×160×240 mm, w kartonie: 26 szt. 

Karton szary, wymiary: 390 × 230 × 130 mm, w kartonie: 100 szt.
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WORECZKI DO LODU DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Flowpack z papierową etykietą

Transparentna folia z papierową, zadrukowaną etykietą w środku. Na górnym zgrzewie znajduje się euro-
dziura umożliwiająca łatwą ekspozycję produktu.

Jednostronna papierowa 
etykieta

Dwustronna papierowa 
etykieta

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ

W
O

R
E

C
Z

K
I D

O
 L

O
D

U

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Wymiary etykiety Zadruk etykiety

polipropylen 25 lub 35 mic 260 × 110 mm

etykieta dwustronna 
- przed złożeniem: 340 x 85 mm, 

- po złożeniu 170 x 85 mm offset do 4 kolorów

etykieta jednostronna - 86 x 172 mm

Karton 
zbiorczy

Karton z perforacją zewnętrznie bielony, z możliwością zadruku max 4 kolory,, wymiary: 125×160×240 mm, w kartonie: 26 szt.  

Karton szary, wymiary: 390 × 230 × 130 mm, w kartonie: 100 szt.
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Oferta dla firm
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WYPEŁNIENIA POWIETRZNE 26

31UCINARKI DO FOLII
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AIR PROTECT SYSTEM

Air Protect System 
to marka profesjonalnych wypełnień powietrznych, 

które skutecznie chronią przesyłki w trakcie podróży do Klienta. 

Maty i poduszki powietrzne skutecznie zabezpieczają zawartość paczki

przed uszkodzeniem, amortyzują wstrząsy oraz nie chłoną wilgoci.

APS a ekologia
Wypełnione maty i poduszki powietrzne to w ponad 95% naturalne powietrze dzięki 

czemu zużycie wypełnień powietrznych jest znacznie mniejsze niż kartonów czy też 

folii bąbelkowych. Zabezpieczenie towaru matami i poduszkami powietrznymi 

nie podnosi wagi paczki, a więc nie powoduje wzrostu kosztu przesyłki. 

WYPEŁNIENIA POWIETRZNE

redukcja 
śladu węglowego

mniejszy kosztniższa waga przesyłki redukcja odpadów

A
IR

 P
R

O
T

E
C

T
 S

Y
S

T
E

M

Poznaj najefektywniejszy sposób 
wypełniania paczek
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MATY POWIETRZNE DOSTĘPNE WARIANTY

Folia STANDARD PLUS

Folia EKO z surowców wtórnych

Folia BIO z materiału biodegradowalnego

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ

DOSTĘPNE WARIANTY

Folia STANDARD PLUS

Folia EKO z surowców wtórnych

Folia BIO z materiału biodegradowalnego

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Długość folii na rolce Kolor folii Zadruk

LDPE + LLDPE 25 mic 375 x 170 mm 200 - 250 mb lekko zielony nadruk na folii 
w kolorze białym

Opakowanie zbiorcze: karton szary klapowy; wymiary: 150mm/150mm/390mm; lość w kartonie: 1 rolka.

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Długość folii na rolce Kolor folii Zadruk

PLA 20 mic 365 x 170 mm 250 - 300 mb naturalnie mleczny
nadruk na folii 

w kolorze szarym

Opakowanie zbiorcze: karton szary klapowy; wymiary: 150mm/150mm/390mm; lość w kartonie: 1 rolka.

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Długość folii na rolce Kolor folii Zadruk

HDPE 20 mic 375 x 170 mm 250 - 300 mb niebieski nadruk na folii 
w kolorze białym

 Opakowanie zbiorcze: karton szary klapowy; wymiary: 150mm/150mm/390mm; lość w kartonie: 1 rolka.
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MATY POWIETRZNE DOSTĘPNE WARIANTY

Folia EXTRA STRONG

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Długość folii na rolce Kolor folii Zadruk

HDPE 25 mic 380 x 170 mm 200 - 250 mb zielony
nadruk na folii w kolorze 

białym
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PODUSZKI POWIETRZNE DOSTĘPNE WARIANTY

Folia STANDARD PLUS 
poduszka powietrzna

Folia EKO 
poduszka powietrzna 
z surowców wtórnych

Folia BIO 
poduszka powietrzna 
z materialu biodegradowalnego

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ

DOSTĘPNE WARIANTY

z materialu biodegradowalnego
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PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Długość folii na rolce Kolor folii Zadruk

LDPE + LLDPE 25 mic 215 x 118 mm 350 - 400 mb lekko zielony nadruk na folii w kolorze 
białym

Opakowanie zbiorcze: karton szary klapowy; wymiary: 185mm/185mm/240mm; lość w kartonie: 1 rolka.

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Długość folii na rolce Kolor folii Zadruk

PLA 20 mic 215 x 118 mm 450 - 500 mb naturalnie mleczny
nadruk na folii w kolorze 

szarym

Opakowanie zbiorcze: karton szary klapowy; wymiary: 185mm/185mm/240mm; lość w kartonie: 1 rolka.

PARAMETRY

Materiał Grubość Wymiary Długość folii na rolce Kolor folii Zadruk

HDPE 20 mic 215 x 118 mm 450 - 500 mb niebieski nadruk na folii w kolorze 
białym

 Opakowanie zbiorcze: karton szary klapowy; wymiary: 185mm/185mm/240mm; lość w kartonie: 1 rolka.

Możliwy 
branding klienta
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WYPEŁNIENIA POWIETRZNE URZĄDZENIE DO WYPEŁNIEŃ

Urządzenie do wypełnień powietrznych APS 20 

Profesjonalne urządzenie do napełniania i zgrzewania wypełnień powietrznych Air Protect System. Szeroki 
zakres regulacji parametrów pozwala na wykorzystanie jednego urządzenia do wypełniania zarówno mat 
jak i poduszek powietrznych. 
Odpowiednie do napełniania wszystkich wariantów folii APS

• łatwy w obsłudze
• jedno urządzenie do wszystkich rodzajów folii
• działa szybko i wydajnie: 18 m/min, nadmuch 500l/min
• solidna konstrukcja i wysokiej klasy podzespoły
• łatwo dostępne części zamienne
• można kupić lub wynająć
• certyfi kat CEcertyfi kat CE

KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ

PARAMETRY

Jakość urządzenia Panel 
sterowania Bezpieczeństwo Funkcje urzadzenia Prosta wymiana części 

eksploatacyjnych

Kompatybilność 
z innymi 

urządzeniami

Przejrzysty wyświetlacz LCD - 
mogący wyświetlić wiele informacji 
naraz, wraz z opisem i wartościami, 
jednostkami; Metalowa obudowa
- wysoka dokładność wykonania, 
zwarta konstrukcja, lakierowana 

proszkowo dla zapewnienia lepszej 
trwałości na zarysowania i wyglądu. 

Solidnie stoi na w miejscu 
roboczym, nie kołysze się 

Duże, kolorowe 
przyciski 
- dobrze 

oznaczone 
odpowiednimi 
piktogramami

Przycisk awaryjny; 
głośnik, infomujący 
o zerwaniu się folii 

lub skończeniu 
rolki

Czujnik długości wyprodukowanej 
folii i zerwania folii - oba dostępne, 

z regulacją do 999 m 
i dokładnością do 10 cm; 

stabilność temperatury zgrzewu;  
zakres regulacji temperatury 

zgrzewu: 70 - 150°C

Nóż, paski tefl onowe - 
bardzo prosta wymiana 

nie wymagająca używania 
narzędzi; W przypadku 

zatrzymania folii na nożu 
możliwość szybkiego 

usuniecia z urządzenia

Możliwość 
podłączenia 

urządzeń 
peryferyjnych 

takich jak 
transportery 
wypełnień 

powietrznych, 
czujniki zapełnień 

pojemników
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Nożyk do ucinarek

Ucinarka do folii spożywczej to łatwe w obsłudze urządzenie do odcinania folii spożywczej 

w sklepie lub restauracji. Ułatwia szybkie i higieniczne pakowanie produktów.

Kilka wariantów do wyboru umożliwia dopasowanie do dostępnej powierzchni blatu

wariant z uchwytem mocującym rolkę oraz blatem roboczym na produkty

zapewniają komfort pakowania

Solidny, dwustronny nóż – dzięki temu, że jest obrotowy toczy się po folii 

i nie szarpie jej podczas odcinania

wykonanie ze stali nierdzewnej gwarancją długiej żywotności

Polski producent, ucinarki są produkowane w Polsce

Możliwość dokupienia samego noża. 
Nóż ma podwójną żywotność, gdy się stępi 

wystarczy odwrócić go na drugą stronę 
i używać dalej.

PRODUKTUCINARKI DO FOLII KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ
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Szybkie i proste
odcinanie folii!
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RODZAJE UCINAREK KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ
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UCINARKI DO FOLII

Ucinarka Standard 45

Ucinarka Standard 30

PARAMETRY

Materiał
Rozmiar 
ucinarki

max średnica rolki 
z FDŻ

Długość
tulejki

Średnica
tulejki

Zabezpieczenie rolki

stal nierdzewna 340/160/65 mm 85 mm
max min. max min.

gniazda mocujące
338 mm 330 mm 50 mm x

PARAMETRY

Materiał
Rozmiar 
ucinarki

max średnica rolki 
z FDŻ

Długość
tulejki

Średnica
tulejki

Zabezpieczenie rolki

stal nierdzewna 490/160/65 mm 85 mm
max min. max min.

gniazda mocujące
488 mm 480 mm 50 mm x
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KONTAKT
KLIKNIJ TERAZRODZAJE UCINAREKUCINARKI DO FOLII
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Ucinarka Comfort 30

Ucinarka Comfort 45

PARAMETRY

Materiał
Rozmiar 
ucinarki

max średnica rolki 
z FDŻ

Długość
tulejki

Średnica
tulejki

Zabezpieczenie rolki

stal nierdzewna 340/160/65 mm 95 mm
max min. max min.

rolki mocujące
338 mm x x 35 mm

PARAMETRY

Materiał
Rozmiar 
ucinarki

max średnica rolki 
z FDŻ

Długość
tulejki

Średnica
tulejki

Zabezpieczenie rolki

stal nierdzewna 490/160/65 mm 95 mm
max min. max min.

rolki mocujące
488 mm x x 35 mm
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KONTAKT
KLIKNIJ TERAZ
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Ucinarka Maxi

Ucinarka Maxi Super z blatem roboczym

RODZAJE UCINAREKUCINARKI DO FOLII

PARAMETRY

Materiał
Rozmiar 
ucinarki

max średnica rolki 
z FDŻ

Długość
tulejki

Średnica
tulejki

Zabezpieczenie rolki

stal nierdzewna 530/440/70 mm 170 mm
max min. max min.

rolki mocujące
528 mm x x x

PARAMETRY

Materiał
Rozmiar 
ucinarki

max średnica rolki 
z FDŻ

Długość
tulejki

Średnica
tulejki

Zabezpieczenie rolki

stal nierdzewna 530/240/70 mm 170 mm
max min. max min.

rolki mocujące
528 mm x x x
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Skontaktuj się z nami

 Telefon: +48 32 721 23 70
E-mail: poczta@politan.pl

lub

WYPEŁNIJ 
FORMULARZ ONLINE



36

POLITAN Sp. z o.o. S.K.A.
ul. 3 Maja 30
44-200 Rybnik
NIP: 6472264011
poczta@politan.pl
www.politan.pl

Rok wydania: 2021


