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textilní obaly jako alternativa k přírodním formám střev

Produkt-info

Popis výrobku
obaly Betex K jsou zhotovované ze speciálních čistých bavlněných tkanin, varianta KB je pak dodatečně 

opatřena bariérovou vrstvou, která umožňuje tepelné zpracování masných produktů vařením, aniž do-

chází k výrazným váhovým ztrátám během technologického procesu. 

textilní obaly Betex jsou opatřeny výraznými potisky nebo zabarvením tkaniny, takže poskytují výrob-

kům nezaměnitelný vzhled a věrně imitují  zabarvení přírodních střev. 

potisk textilních obalů se provádí buď přímo na tkaninu běžnými tiskařskými technikami, nebo je základní 

barva obalu dána již vlastním zabarvením obalu při přípravě textilního polotovaru. takto zabarvené 

textilní obaly jsou označovány jako pantone. 

výraznou předností textilních obalů před obaly plastovými je možnost  tvarování do nejrozmanitějších 

tvarů. dodatečná bariérová vrstva u typového označení KB propůjčuje obalům velmi dobré bariérové 

vlastnosti, takže výrobky v nich mají  delší dobu trvanlivosti.

řada textilních obalů BETEX  je vyráběna  v následujícím sortimentu imitujícím tvary přírodních střev: 

 •  žaludek  (magen)

 •  ovčí deník (kappe) 

 •  deník s potiskem žilky (butte mit aderndruck) 

 •  konečnice ( fettenden) 



Standardní dodací program základních forem imitací: 

Kalle CZ s.r.o. dceřiná společnost  firmy Kalle GmbH  
                                                                                                                                       
Skandinávská 995, 267 53 Žebrák / Česká republika  
                                                                                                                                          
Tel.: (+420) 311533 894-7 · Fax: (+420) 311549 013
                                                                                                                                           
www.kalle.cz · e-mail: info@kalle.cz

Doporučení ke zpracování

Textilní obaly Betex jsou určeny k přímému zpracování a je nutné je uchovávat v uzavřených plastových pytlích, 

odpadá máčení.

Plnění a uzavírání - obaly plníme do vypnutého stavu. Uzavírání se provádí na běžných klipovacích strojích.

Vaření - ohřevem na požadovanou teplotu v jádře, poté je dle potřeby možné výrobky zaudit.

Chlazení -  výrobky  po vaření zchladit, nejlépe sprchováním na teplotu v jádře (< 25°C). 

Skladování - skladovat vždy v originálním kartonu v chladu a na suchém místě. Obaly chránit před mrazem. Při 

dodržení těchto doporučení je garanční doba 12 měsíců.

Potravinářská nezávadnost 
Obaly Betex odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných pro-
středcích dle LFGB, jakož i doporučení XLIV, spolkového institutu umělých obalů pro vyhodnocení risik (BfR), jakož 
i předpisům 2002/72/EG a jejich rozšířením.    

Údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají našim dnešním znalostem, mají za úkol informovat o výrobku a rozsahu jeho použitelnosti.
Nemají však význam v tom, aby na základě určitých vlastností nebo způsobilosti obalu byly tomu přisuzovány konkrétní možnosti použití. 
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Tvar obalu -  Magen - přířez

Magen - Betex K creme 2 kg - pro průmyslové zpracování
Označení produktu

Magen - Betex K creme 3 kg - pro průmyslové zpracování
Magen - Betex K creme 4 kg - pro průmyslové zpracování
Magen - Betex K creme 3 kg - pro řeznickou výrobu
Magen - Betex K creme 4 kg - pro řeznickou výrobu
Magen - Betex K lachs 3 kg - pro průmyslové zpracování

Magen - Betex K lachs 4 kg - pro průmyslové zpracování
Magen - Betex K lachs 3 kg - pro řeznickou výrobu

Betex - Kappe KB mahagoni 1,5 kg
Označení produktu

Tvar obalu - Kappe -přířez

Tvar obalu -  Butte mit Adrendruck - přířez

Butte mit Aderndruck - Betex KDB Pantone
Označení produktu

Butte mit Aderndruck - Betex KB Mahagoni
Butte mit Aderndruck - Betex KB Haselnuss
Butte mit Aderndruck - Betex KDB Pantone
Butte mit Aderndruck - Betex KB Mahagoni
Butte mit Aderndruck - Betex KB Haselnuss

Fettende - Betex KB gelb (žlutá)
Označení produktu

Fettende - Betex KDB gelb - pantone (žlutá - pantone)
Fettende - Betex KB creme (krémová)
Fettende - Betex KDB pantone
Fettende - Betex KB gelb (žlutá)
Fettende - Betex KDB gelb - pantone (žlutá - pantone)

Fettende - Betex KB creme (krémová)
Fettende - Betex KDB pantone
Fettende - Betex KB gelb (žlutá)
Fettende - Betex KDB gelb - pantone (žlutá - pantone)
Fettende - Betex KB creme (krémová)
Fettende - Betex KDB pantone
Fettende - Betex KB gelb (žlutá)
Fettende - Betex KDB gelb - pantone (žlutá - pantone)

Fettende - Betex KB creme (krémová)
Fettende - Betex KDB pantone

90/45
kalibr/délka

90/45
90/45

115/50
115/50
115/50

Tvar obalu -  Fettende - přířez

0,5 kg
pl. váha

0,5 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,8 kg
0,8 kg

0,8 kg
0,8 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

1,2 kg
1,2 kg
1,2 kg
1,2 kg


