
Textilní obaly - sezónní motivy 

Vánoce

KALLEVánoceTexda

textilní obaly firmy Texda 
s bariérou vhodné pro výrobu vařených masných výrobků nebo 

bez bariéry pro trvanlivé typy masných výrobků

Produkt-info

Popis výrobku

pro sérii sezónních motivů textilních obalů firmy 
Texda jsou použity obaly Betex typu KB s barié-
rovou vrstvou, které lze použít pro sortiment vý-
robků vařené masné výroby, typu měkkých salámů a 
šunek. použitá bariérová vrstva minimalizuje váho-
vé úbytky během tepelného zpracování, výrobky je 
možné i částečně zauzovat. díky použité bariérové 
vrstvě mají výrobky též delší dobu trvanlivosti.
u některých motivů je nabízeno alternativní prove-
dení obalů bez bariéry Betex RS pro trvanlivé typy 
masných výrobků. 



Sortiment obalů bez bariéry - obaly vhodné pro výrobu trvanlivých masných výrobků

Sortiment obalů s bariérovou vrstvou - obaly vhodné pro výrobu vařených (měkkých)                    
masných výrobků

cca 250 g

Zvonek zlatý
BETEX RS

TXD458600

cca 250 g

Zvonek červený
 BETEX RS

TXD447620 TXD443604

cca 250 g

Zvonek modrý
BETEX RS

cca 400 g

Sáček s hvězdami červený
BETEX RS

TXD447008

cca 400 g

Sáček s hvězdami zlatý
BETEX RS

TXD458001

cca 400 g

Sáček s hvězdami modrý 
BETEX RS

TXD443001

cca 500 g

Jedlová šiška
 BETEX RS

TXD155602

cca 350 g

Santa Claus na sáních 
červený BETEX RS

TXD447615

cca 250 g

Zvonek zlatý
BETEX KB

TXD569603

cca 250 g

Zvonek červený 
BETEX KB

TXD564603

cca 250 g

Zvonek modrý 
BETEX KB

TXD566600

cca 400 g

Sáček s hvězdami 
červený BETEX KB

TXD564005

cca 400 g

Sáček s hvězdami 
zlatý BETEX KB

TXD569013

cca 400 g

Sněhulák kulatý bílý
BETEX RS

TXD441605

cca 400 g

Santa Claus kulatý 
červený BETEX RS

TXD447601

cca 350 g

Santa Claus na sáních 
zlatý BETEX RS

TXD447609

k. 60/25

Sáček s mašlí, červený 
BETEX RS

TXD447015

cca 500 g

Vánoční strom zelený 
BETEX RS

TXD444622
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Doporučení ke zpracování
Textilní obaly Betex KB a RS jsou určeny k přímému zpracování, až do zpracování uchovávat v uzavřených plasto-

vých 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 (typ RS).

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

Potravinářská nezávadnost
Obaly Betex KB, RS odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných 

prostředcích 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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cca 400 g

Sáček s hvězdami modrý 
BETEX KB

TXD566002

cca 500 g

Jedlová šiška
 BETEX KB

TXD508603

cca 2500 g

Jedlová šiška B
ETEX KB

TXD508601

cca 400 g

Santa Claus kulatý 
červený BETEX K

TXD528604

cca 400 g

Sněhulák kulatý bílý
BETEX K

TXD523604

k. 60/25

Santa Claus na skútru, 
zlatý BETEX KB

TXD569003

k. 60/25

Santa Claus na skútru, 
červený BETEX KB

TX564002

cca 500 g

Vánoční strom zelený 
BETEX KB

TXD571608


