plastic for life
plastic for life

PVC obaly
PVC packages

PVC OBALY
PVC PACKAGES
Firma Fatra, a.s. je tradičním výrobcem
tvarovaných obalů v České republice.
Obaly jsou vyráběny ze zdravotně nezávadné
neměkčené vinylové fólie, která vyniká nízkou
propustností pro kyslík.
Obaly se standardně vyrábí v transparentní
nebo bílé barvě. Na základě požadavků
zákazníků je možné obaly vyrábět i v dalších
barvách (modrá, černá).

The company Fatra, a.s. is a traditional
producer of formed packages in the Czech
Republic.
Packages are manufactured from health
unobjectionable non-plasticized vinyl foil that
excels in low permeability to oxide.
Packages are usually produced as transparent
and white, other colours (blue, black, etc.)
are possible if required by customers.

Typy výrobku:

Product types:

• kelímky,
• vaničky,
• víčka na kelímky a vaničky, včetně možnosti potisku,
• obaly na polárkové dorty.

Obaly lze použít pro balení:
•	v potravinářském průmyslu např. k balení lahůdek,
cukrovinek, mrazírenského zboží,
• v pekárenském a masném průmyslu,
•	drobného průmyslového zboží – např. pro výrobu nástrah
na hlodavce (černé vaničky).

Vaničky a kelímky lze uzavírat několika způsoby:
• převlečnými víčky - Fatra,
• vtlačovacími víčky - Fatra,
• víčky s termovrstvou - Fatra,
• hliníkovou fólií,
• laminátovou fólií.

• cups,
• containers,
• lids of cups and containers, incl. the possibility of printing,
• ice-cream containers.

Packages can be used for packaging:
•	in food industry, e.g. for packaging delicacies, sweets,
refrigerated goods,
• in baking industry and meat processing industry,
•	small industrial goods – e.g. production of rodent traps
(black containers).

The containers and cups can be locked using several
methods:
• by slip-on lids - Fatra,
• press-on lids - Fatra,
• also with thermo layer - Fatra,
• by aluminium foil,
• laminated foil.
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