
ŘS II-trvanlivé salámy

Nalo řeznická série II s potiskem individuálního zákaznického loga
řada: trvanlivé salámy a zauzený šunkový salám

Popis výrobku
řeznická série uzenářských obalů Nalo 
přináší na trh vysoce kvalitní faserové 
obaly NaloFaser, opatřené standard-
ními potisky nejběžnějších druhů (polo)
trvanlivých salámů jako vysočina, tu-
ristický salám, selský  salám, papri-
kový pálivý salám a zauzený šunkový 
salám, na které si můžete nechat zho-
tovit Vaše jednobarevné firemní logo 
(motiv) a tak zviditelnit vaše kvalitní 
výrobky širokému okruhu spotřebitelů. 
a to vše za příznivé ceny v dosud neví-
daně nízkých dodacích sériích. 
již od 100 ks přířezů od jednoho moti-
vu můžete objednávat vaše individuální 
obaly pro vlastní výrobky. 
kvalita = nejlepší reklama = větší 
prodeje

Produkt-info
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Doporučení ke zpracování

Máčení-Obaly je nutné máčet cca 30 
min. plně ponořené ve vlažné vodě do 
30 °C. 
Plnění a uzavírání-Roubík otevíráme 
na straně barevného klipu a plníme na 
doporučený plnící kalibr. Uzavírání se 
provádí na běžných klipovacích stro-
jích. Nutno dbát na správnou velikost 
klipů. Plnící trubka by měla být o něco 
menší než je otvor v roubíku.  
Chlazení-Vodou na teplotu jádra pod 
22 °C (prodlužuje se údržnost díla).  
Není však nezbytně nutné, pokud není 
technologicky předepsáno.  
Skladování-Skladovat vždy v origi-
nálním kartonu v chladu a na suchém 
místě. Obaly chránit před mrazem. Při 
dodržení těchto doporučení je garanč-
ní doba na funkčnost těchto obalů 24 
měsíců. 

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.

verze 2013-1 

Potravinářská nezávadnost 
Obaly NaloFaser 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), článku 
3 evropského nařízení 1935/2004/EG a jejich rozšířením, dále též odpovídajícím regulím FDA v USA.    

Nalo ŘS II - Trvanlivé salámy/šunk. zauzený salám     
s jednobarevným potiskem zákaznického loga                                                  
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400

typ obalu

Vysočina

počet barev 
přední/zadní 

stranu

číslo klišé

plnicí kalibr

barva

NaloFaser I

TD-xxxx-xx

55/58

baknat

1+1(logo)/0

váz. přířez s 
očkem 

délka 50 cm

řásněno, 20 m 
roubík délka 

45 cm

100
200
300

500
1000 a více

100
200
300
400
500

1000 a více

400

typ obalu

Selský 
 salám

počet barev 
přední/zadní 

stranu

číslo klišé

plnicí kalibr

barva

NaloFaser I

TD-xxxx-xx

60/65

baknat

1+1(logo)/0

váz. přířez s 
očkem 

délka 50 cm

řásněno, 20 m 
roubík délka 

45 cm

100
200
300

500
1000 a více

100
200
300
400
500

1000 a více

400

typ obalu

Turistický 
salám

počet barev 
přední/zadní 

stranu

číslo klišé

plnicí kalibr

barva

NaloFaser I

TD-xxxx-xx

75/81

baknat

1+1(logo)/0

váz. přířez s 
očkem 

délka 50 cm

řásněno, 20 m 
roubík délka 

45 cm

100
200
300

500
1000 a více

100
200
300
400
500

1000 a více

400

typ obalu

Šunkový 
zauzený 

počet barev 
přední/zadní 

stranu

číslo klišé

plnicí kalibr

barva

NaloFaser N

TD-xxxx-xx

80/89

baknat

1+1(logo)/0

váz. přířez s 
očkem 

délka 50 cm

řásněno, 20 m 
roubík délka 

45 cm

100
200
300

500
1000 a více

100
200
300
400
500

1000 a více

Pálivý 
paprikový 

salám

Polský 
salám


