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Sun Spice RS 

Obal s příchutí pro polosuché a suché masné výrobky  

 

Aplikace: suché; polosuché salámy 

 

Struktura/technické údaje: hladký film z regenerované celulózy; obsahuje příchuť s použitím 

původní technologie SUN SPICE; zpracování jako obal/trubice  

 

Použití/proces: bez namáčení; plnění za sucha až do nominálního průměru; lze 

klipsovat poloautomatickou klipsovačkou; po plnění následuje 

oplach; zrání obvyklým způsobem  

 

Dostupnost:  obaly pro všechny hodnoty FW; standardní potažená délka 510 

mm a 80 mm nepotažená (podpora klipsování); ostatní délky až 

do 1 600 mm na vyžádání; zpracování ve formě; různé příchutě 

a jejich směsi; možnost směsí podle přání zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  SUCHÉ SALÁMY; LZE PLNIT POLOAUTOMATICKY  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; přísada se během zpracování a 

krájení neodděluje; vyšší produktivita; výrobní flexibilita; 

bezpečnost výroby  

 

Výhody konečného výrobku:  vždy rovnoměrně ochucená slupka = zajištění kvality; výrobek 

má kořeněnou chuť, není však pálivý; výhodné mikrobiologické 

vlastnosti; zvýšená potravinářská 
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Sun Spice FS  

Fólie nebo obal obsahující příchuť - určeno pro vařené výrobky a šunky  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich; drůbeží 

výrobky; do formy; vakuová balení a tepelné tvarování; také v 

kombinaci s elastickými síťkami  

 

Struktura/technické údaje:  nepletená plachtová fólie z PE; obsahuje příchuť s použitím 

původní technologie SUN SPICE; šité nebo zatavené do obalu – 

na vyžádání  

 

Použití/proces:  bez namáčení; pevné plnění až do nominálního průměru; ruční 

nebo pomocí klipsovačky; zrání obvyklým způsobem  

 

Dostupnost: plachtová fólie nebo kotouč; FW 200 mm až do FW 600 mm; plachty všech velikostí; 

obaly všech hodnot FW; šité nebo zatavené; s podporou nebo 

bez podpory; kapsování; šité tvary; různé příchutě a jejich 

směsi; možnost směsí podle přání zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  UDITELNÉ OBALY; LZE PLNIT POLOAUTOMATICKY  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; přísada se během zpracování a 

krájení neodděluje; vyšší produktivita; výrobní flexibilita; 

bezpečnost výroby  

 

Výhody konečného výrobku:  vždy rovnoměrně ochucená slupka = zajištění kvality; 

zdokonalený vzhled; výrobek je kořeněný, avšak 

ne pálivý; výhodné mikrobiologické vlastnosti; 

zdokonalená potravinářská bezpečnost 
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Sun Spice CAS  

Vysoce těsnící obal s příchutí  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich; drůbeží 

výrobky; zpracovaný sýr  

 

Struktura/technické údaje:  vícevrstvá fólie z PE/PA/PE; obsahuje příchuť s použitím původní 

technologie SUN SPICE; páskem zataveno do trubice  

 

Použití/proces:  bez namáčení; pevné plnění až do nominálního průměru  

 

Dostupnost:  řezané díly; hodnota FW 60 mm až do FW 280 mm; potažená 

délka až do 1600 mm; s úpravou pro klipsování – 1 strana nebo 

2 strany; bez úpravy pro kapsování; oba konce otevřené; 1 

konec klipsovaný nebo čtyrhranně utěsněný; různé příchutě a 

jejich směsi; možnost směsí podle přání zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  VYSOCE TĚSNÍCÍ; LZE PLNIT POLOAUTOMATICKY  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; přísada se během zpracování a 

krájení neodděluje; bezpečnost výroby; výrobní flexibilita díky 

dlouhé trvanlivosti výrobků ve vysoce těsnícím obalu  

 

Výhody konečného výrobku:  vždy rovnoměrně ochucená slupka = zajištění kvality; 

zdokonalený vzhled; výrobek je 

kořeněný, avšak ne pálivý; žádná ztráta 

hmotnosti; žádná ztráta aroma; dlouhá 

trvanlivost; výhodné mikrobiologické 

vlastnosti; zdokonalená potravinářská 

bezpečnost 
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Sun Spice PT  

Ochucená fólie pro ryby; sýr a slaninu  

 

Aplikace:  losos/ryby; sýry; slanina  

 

Struktura/technické údaje:  průsvitná celofánová 

hladká fólie; 

obsahuje příchuť s 

použitím původní 

technologie SUN 

SPICE  

 

Použití/proces:  bez namáčení; 

přenos kořeněné 

chuti za chladných podmínek; průsvitná hladká fólie – zůstává na 

výrobku jako ochrana  

 

Dostupnost:  hladká fólie na kotouči; hodnota FW 100 mm až do FW 600 mm; 

fólie všech velikostí; různé příchutě a jejich směsi; možnost 

směsí podle přání zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  PRŮSVITNÉ; PŘENOS KOŘENĚNÉ CHUTI ZA CHLADNÝCH 

PODMÍNEK  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; vyšší produktivita; přenos 

kořeněné chuti za chladných podmínek; bez úniku vakua z 

vakuového balení; fólii lze přesně umístit na výrobek  

 

Výhody konečného výrobku: nové, prvotřídní výrobky; vždy rovnoměrně kořeněný obal = 

zajištění kvality; hladká fólie je průsvitná, ochranná; výhodné 

mikrobiologické vlastnosti; zdokonalená potravinářská 

bezpečnost 
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Sun Spice - různé druhy  

48 standardních příchutí; možnost vytvoření vlastní jedinečné chuti  

 

PAPRIKA  PAPRIKA; PAPRIKA PÁLIVÁ  

 

PEPŘ  PEPŘ STANDARDNÍ; PEPŘ MC (STŘEDNĚ HRUBÝ); PEPŘ ZELENÝ; 

PEPŘ BÍLÝ  

 

PEPŘOVÉ SMĚSI  PEPŘ AMARILLO; BAREVNÝ PEPŘ; PEPŘ-STEAK KENTUCKY; 

CITRÓNOVÝ PEPŘ; PEPŘ-ČESNEKOVÁ SMĚS; PEPŘ-PAPRIKOVÁ 

SMĚS; PEPŘ-ROCKY STEAK  

 

ZELENINA  CHŘEST; MRKEV; CIBULOVÁ PAŽITKA; SMAŽENÁ CIBULE; 

ZELENINOVÁ SMĚS  

 

SEMÍNKA  SMĚS HOŘČICOVÝCH SEMÍNEK; HOŘČICOVÁ SEMÍNKA ŽLUTÁ; 

HOŘČICOVÁ SEMÍNKA ČERNÁ; SEZAM  

 

KOŘENÍ  SKOŘICE; KMÍN (KOŘENĚNÝ); KARI; ČESNEKOVÉ; SMAŽENÉ 

ČESNEKOVÉ  

 

BYLINY  BAZALKA; MEDVĚDÍ ČESNEK; KOPR; BYLINKOVÁ SMĚS; 

PROVENSÁLSKÉ BYLINY; SMĚS BYLINY-PAPRIKA; 

ROZMARÝN/TYMIÁN; RAJČATA BAZALKA  

 

SPECIÁLNÍ SMĚSI  AL PESTO; BARCELONA; BAREVNÁ SMĚS; KOŘENÍ DECO; 

GYROS; SMĚS HAGSON; LA PLATA; MEXICANA; NEBRASKA; 

PASTRAMI; SALAMI; TANDORI; THAJSKÁ SMĚS 
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Sun Color Cello  

Hladká celofánová folie fólie s přenosem barviva  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich  

 

Struktura/technické údaje:  bílá celofánová hladká fólie potištěná jedlým barvivem s použitím 

unikátní technologie SUN COLOR  

 

Použití/proces:  řezaná hladká fólie; vnitřní obal do forem; plnění forem -

obvyklým způsobem  

 

Dostupnost:  plachtová fólie na kotouči; 300 metrů na jednom kotouči – 

vnitřní průměr 7;62 cm; menší kotouče s vnitřním průměrem k 

dispozici na vyžádání; řezy fólie podle zadání zákazníka; FW 130 

mm až do FW 1000 mm po 10 mm; různé barvy a potisky; 

možnost návrhu podle zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  BEZ PŘEDLEPENÍ; UDITELNÉ  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; vyšší produktivita; kratší doba 

v udírně; barvivo podle SUN COLOR; uditelné tradičním 

způsobem nebo s použitím tekuté náhražky dýmu – pouze pro 

kouřovou chuť; výrobní flexibilita; barvivo se během zpracování 

a krájení neodděluje  

 

Výhody konečného výrobku: vždy stejná barva; slupka = zajištění kvality; možnost nových 

výrobků; zdokonalená potravinářská bezpečnost 
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Sun Color NW  

Tvarovaný obal s přenosem barviva  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich; drůbeží 

výrobky; suché salámy; polosuché salámy  

 

Struktura/technické údaje:  bílá celofánová hladká fólie potištěná jedlým barvivem s použitím 

unikátní technologie SUN COLOR laminováno na netkaném nosiči 

šito do trubice  

 

Použití/proces:  suché plnění; bez namáčení; plnění jako v běžném obalu; oplach 

po plnění  

 

Dostupnost:  řezané kusy – přímo šité; různé šité formy; hodnota FW 75 mm 

až do FW 350 mm; různé barvy a potisky; možnost návrhu podle 

zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  BEZ PŘEDLEPENÍ; UDITELNÉ; PERMEABILNÍ  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; barvivo se během zpracování a 

krájení neodděluje; výrobní flexibilita; vyšší produktivita; kratší 

doba v udírně; neboť barvivo podle SUN COLOR; uditelné 

tradičním způsobem nebo s použitím tekuté náhražky dýmu – 

pouze pro kouřovou chuť; žádné namáčení; čímž se snižuje 

bakteriologické riziko  

 

Výhody konečného výrobku: vždy stejná barva – zajištění kvality; ostře barevná slupka; ale 

velmi jemná a vláčná; možnosti pro nové výrobky; 

zvýšená bezpečnost z potravinářského hlediska 
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Sun Color F NW  

Permeabilní obal s přenosem barviva  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich; drůbeží 

výrobky; suché salámy; polosuché salámy  

 

Struktura/technické údaje:  uditelná vláknitá fólie se snadno snímatelným obalem; potištěná 

jedlým barvivem s použitím unikátní technologie SUN COLOR; 

laminovaná na netkaném nosiči; zatavená páskem, zašitá do 

trubice; připraveno jako XXL  

 

Použití/proces:  plnění za sucha; bez namáčení; pevné plnění až do nominálního 

průměru; po plnění následuje oplach  

 

Dostupnost:  na kotouči; zřásněné obaly; řezané kusy jsou sešity nebo 

zataveny; FW 50 mm až do FW 300 mm různé barvy a potisky; 

možnost návrhu podle zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  PŘIPRAVENO JAKO XXL; UDITELNÉ; VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI 

ROZTRŽENÍ; POUŽITELNOST NA DVOJITÉ KLIPSOVAČCE  

 

Výhody při zpracování:  lze použít na dvojité klipsovačce; též v kombinaci s elastickou 

síťkou; snadná manipulace a zpracování; barvivo se během 

zpracování a krájení neodděluje; díky přípravě není 

zapotřebí dokončovat po plnění, žádné vzduchové bubliny; 

vynikající odlupovatelnost; snižuje dobu zpracování až na 

50%, neboť barvivo je podle SUN COLOR; uditelné 

tradičním způsobem nebo s použitím tekuté náhražky dýmu 

– pouze pro kouřovou chuť; žádné namáčení; čímž se 

snižuje bakteriologické riziko  

 

Výhody konečného výrobku: stejnoměrná, konzistentní barva = zajištění kvality; zářivý 

přirozený lesk; velmi jemná slupka; stejnoměrný průměr; 

kontrolovaná ztráta hmotnosti; zdokonalená potravinářská 

bezpečnost  
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Sun Color F  

Náhražka kolagenových; karagenanových a celofánových fólií s přenosem barviva na 

vnitřní vrstvě  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich; drůbeží 

výrobky; také v kombinaci s elastickými síťkami  

Struktura/technické údaje:  uditelná vláknitá fólie se snadno snímatelným obalem; potištěná 

jedlým barvivem s použitím unikátní technologie SUN COLOR; 

předpřipraveno  

Použití/proces:  s ruční narážečkou; s poloautomatickou plničkou šunky, např. 

Garos GHS; s automatickým aplikátorem kolagenové fólie, např. 

TCM 2250 od Tipper Tie  

 

Dostupnost:  plochá fólie na kotouči; 200 metrů na jednom kotouči – 5 cm 

jádro; menší kotouče k dispozici na vyžádání; řezání 

podle zadání zákazníka; FW 200 mm až do FW 1000 

mm po 10 mm; různé připravené velikosti (L; XL; 

XXL); různé barvy a potisky; možnost návrhu podle 

zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  PŘEDPŘÍPRAVA (L; 

XL; XXL); UDITELNÉ; VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI 

ROZTRŽENÍ  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; kratší doba zpracování; neboť 

není třeba udit pro zbarvení – barvivo podle SUN COLOR; 

uditelné tradičním způsobem nebo s použitím tekuté náhražky 

dýmu – pouze pro kouřovou chuť; vynikající odlupovatelnost; 

vyšší produktivita; barvivo se během zpracování a krájení 

neodděluje  

Výhody konečného výrobku: ostře barevná slupka; bez uvolňování barvy = zajištění kvality; 

jemné při kousnutí; bez chuti kolagenu; lesklý vzhled; v 

konečném výrobku není žádná zbarvená želatina ani sedlina, 

neboť barva SUN COLOR se po vaření nerozpouští v kapalině; 

identita výrobku pomocí loga zákazníka a potisku  
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Sun Color CAS  

Vysoce těsnící obal s přenosem barviva  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich; drůbeží výrobky  

 

Struktura/technické údaje:  vícevrstvá fólie z PE/PA/PE; potištěná jedlým barvivem s 

použitím unikátní technologie SUN COLOR; pásek zatavený do 

trubice  

 

Použití/proces:  plnění za sucha; bez namáčení; poměr přeplnění 2 – 4%  

 

Dostupnost:  na kotouči; rovná fólie na kotouči pro Poly-clip TSA; zřásněné 

obaly; hodnota FW 50 mm až do FW 400 mm; různé barvy a 

potisky; možnost provedení podle zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  STAŽITELNOST; VYSOCE TĚSNÍCÍ; UVAŘIT A ODESLAT  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; vyšší produktivita; není třeba 

udírny; výrobní flexibilita; barvivo se během zpracování a krájení 

neodděluje; žádné namáčení, čímž se snižuje bakteriologické 

riziko  

 

Výhody konečného výrobku: dokonalejší vzhled; jemnější slupka; vždy stejná barva = 

zajištění kvality; bez uvolňování barviva; bezpečnost výrobku; 

bez ztráty hmotnosti; delší trvanlivost; mikrobiologicky výhodné; 

zvýšená potravinářská bezpečnost 
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Barvy a potisky Sun Color  

 

HNĚDÁ  HNĚDÁ 5; HNĚDÁ 8; HNĚDÁ 470C; HNĚDÁ 471C; 

MAHAGÓNOVÁ 9; MAHAGÓNOVÁ 10  

ČERNÁ  ČERNÁ 6; ČERNÁ 7; ČERNÁ C9  

ČERVENÁ  ČERVENÁ 23; ČERVENÁ 29  

ŽLUTÁ  ŽLUTÁ 3; ŽLUTÁ 7; ŽLUTÁ C8  

OLEJOVÁ Č.1  VZHLED PO SMAŽENÍ NA OLEJI (možnost se všemi výše 

uvedenými barvami)  

VZHLED PEČENĚ  VZHLED PEČENĚ (možnost se všemi výše uvedenými barvami)  

KRŮTÍ Č.1  VZHLED KRŮTÍ (možnost se všemi výše uvedenými barvami)  

POTISKY SE SÍŤKOU  SÍŤKA č. 1 – 2 tóny; SÍŤKA č. 2 – 1 tón; SÍŤKA č. 3 – 2 tóny; 

SÍŤKA č. 4 – 2 tóny; SÍŤKA č. 5 – 1 tón; SÍŤKA č. 6 – 2 tóny; 

(možnost se všemi výše uvedenými barvami)  

ZNAČKA VÝROBKU  ZNAČKA NA VAŠEM VÝROBKU; podle zákazníka (možnost se 

všemi výše uvedenými barvami)  

PODLE ZÁKAZNÍKA  IDENTITA VÝROBKU; provedení podle zákazníka (možnost se 

všemi výše uvedenými barvami)  

 

 

Olejově nahnědlý výrobek 

 

Potisk pečeně 
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Sun Smoke F  

Plochá fólie impregnovaná imitací dýmu  

 

Aplikace:  všechny vařené výrobky; v kombinaci s elastickými síťkami; 

použití ve formách, nádobách a pro tepelné tvarování  

 

Struktura/technické údaje:  uditelná vláknitá fólie se snadno snímatelným obalem; 

impregnováno tekutou imitací dýmu  

 

Použití/proces:  používejte s ruční narážečkou; zabalte výrobek do ploché fólie (+ 

elastické síťky); umístěte výrobek do formy nebo vakuového 

balení; pokračujte obvyklým způsobem  

 

Dostupnost:  plochá fólie na kotouči; kotouče s 50 m; 100 m; 150 m; 200 m 

nebo 300 na 5cm jádru; FW 200 mm až do FW 1000 mm po 10 

mm; příprava pro různé velikosti (L;XL;XXL); na vyžádání bez 

přípravy; různé druhy tekuté imitace dýmu  

 

Speciální funkčnost:  PŘÍPRAVA (L; XL; XXL); UDITELNÉ; VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI 

ROZTRŽENÍ; ŠETRNÉ VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; díky přípravě není zapotřebí 

dokončovat po plnění; žádné vzduchové bubliny; bez prodlení v 

udírně; úspora času v udírně; uzení bez udírny; výjimečná 

odnímatelnost; vyšší produktivita  

 

Výhody konečného výrobku:  vždy tvoří stejnoměrnou barvu po uzení; vždy stejná chuť po 

uzení; zajištění kvality; zvýšená mikrobiologická 

bezpečnost; možnost přímého balení výrobků 
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Sun Smoke TCF  

Plochá fólie pro uzeného lososa  

 

Aplikace:  losos; ryby  

 

Struktura/technické údaje:  uditelná vláknitá fólie z celulózy impregnována tekutou imitací 

dýmu  

 

Použití/proces:  lososa osolte a nechte vyzrát obvyklým způsobem; opláchněte a 

vysušte obvyklým způsobem; uložte do kartónového podnosu; 

nasaďte fólii SUN SMOKE TCF a zabalte do balení k prodeji; 

aplikujte vakuum a utěsněte; po 48 hodinách je dým přenesen 

do lososa a výrobek lze prodávat  

 

Dostupnost:  plochá fólie na kotouči; kotouče s 50 m; 100 m; 150 m; 200 m 

nebo 300 m na 2 cm jádru; standardní FW 570 mm; hodnota FW 

250 mm až do FW 700 mm po 10 mm; různé druhy tekuté 

imitace dýmu  

 

Speciální funkčnost:  PŘENOS DÝMOVÉ IMITACE ZA CHLADNÝCH PODMÍNEK; ŠETRNÉ 

VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; bez prodlení v udírně; není 

třeba udírny; uzení bez udírny; vynikající odlupovatelnost; vyšší 

produktivita  

 

Výhody konečného výrobku: jemné, šťavnaté kousnutí, vynikající textura; vždy tvoří 

stejnoměrnou barvu po uzení, vždy stejná chuť 

dýmu - zajištění kvality; snížená ztráta hmotnosti; 

zvýšená mikrobiologická bezpečnost; výrobky lze 

přímo balit; zvýšená potravinářská bezpečnost 
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Sun Smoke CAS  

Vysoce těsnící obal s tekutou imitací dýmu  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky; vařené šunkové výrobky; vařený 

salám (na pizzu); zpracovaný sýr  

 

Struktura/technické údaje:  vícevrstvá plochá fólie z PE/PA/PE; páskem zataveno do trubice; 

impregnováno tekutou imitací dýmu; natočeno na kotouči nebo 

zřásněno  

 

Použití/proces:  připraveno k plnění; plnění za sucha; bez namáčení; poměr 

přeplnění 6% až 10%  

 

Dostupnost:  na kotouči; nařásněné obaly; řezané díly; hodnota FW 50 mm až 

do FW 400 mm; vysoce ztažitelné; nestahování (tvar D); 

bezbarvé nebo ve standardních barvách; přirozený tvar; kruhový 

obal; různé druhy tekuté imitace dýmu  

 

Speciální funkčnost:  VYSOCE TĚSNÍCÍ; UZENÍ BEZ UDÍRNY; PŘIPRAVIT A ODESLAT; 

VYSOCE STAŽITELNÉ NEBO NESTAŽITELNÉ; ŠETRNÉ VŮČI 

ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; vyšší produktivita; vyšší 

výrobní flexibilita; bezpečnost výroby; bez prodlení v udírně; 

není třeba udírny; žádné namáčení; čímž se snižuje 

bakteriologické riziko  

 

Výhody konečného výrobku: vždy tvoří stejnoměrnou barvu a chuť; zajištění kvality; bez 

ztráty hmotnosti ani vůně; dlouhá trvanlivost; netvoří 

želatinu ani sedlinu; výrobky stačí naplnit a odeslat; 

zvýšená potravinářská bezpečnost 
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Sun Caramel CAS  

Vysoce těsnící obal impregnovaný karamelem  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich; drůbeží 

výrobky; zpracovaný sýr  

 

Struktura/technické údaje:  vícevrstvá plochá fólie z PE/PA/PE; pásek zatavený do trubice; 

impregnováno karamelem; natočeno na kotouči nebo zřásněno.  

 

Použití/proces:  připraveno k plnění; plnění za sucha; bez namáčení; poměr 

přeplnění 6% až 10%  

 

Dostupnost:  na kotouči; nařásněné obaly; hodnota FW 50 mm až do FW 400 

mm; vysoce stažitelné; nestahovací (tvar D); bezbarvé nebo ve 

standardních barvách; přirozený tvar; kruhový obal; různé 

karamely  

 

Speciální funkčnost:  VYSOCE TĚSNÍCÍ; BAREVNÉ; PŘIPRAVIT A ODESLAT; VYSOCE 

STAŽITELNÉ NEBO NESTAŽITELNÉ  

 

Výhody při zpracování:  snadná a čistá manipulace; vyšší produktivita; vyšší výrobní 

flexibilita; bezpečnost výroby; žádné namáčení; čímž se snižuje 

bakteriologické riziko  

 

Výhody konečného výrobku: žádná ztráta hmotnosti; bez sedliny v konečném balení; dlouhá 

trvanlivost; vynikající odlupovatelnost; 

přirozený vzhled; bez uvolňování barviva; 

vždy stejnoměrný výrobek = zajištění kvality; 

výhodné mikrobiologické vlastnosti; 

zdokonalená potravinářská bezpečnost 
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Sun Flavor CAS  

Vysoce těsnící obal impregnovaný příchutěmi  

 

Aplikace: vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich; drůbeží 

výrobky; zpracovaný sýr  

 

Struktura/technické údaje:  vícevrstvá plochá fólie z PE/PA/PE; páskem zataveno do trubice; 

impregnováno karamelem; příchutěmi nebo marinádami; 

natočeno na kotouči nebo zřásněno  

 

Použití/proces:  připraveno k plnění; plnění za sucha; bez namáčení; poměr 

přeplnění 6% až 10%  

 

Dostupnost:  na kotouči; zřásněné obaly; hodnota FW 50 mm až do FW 400 

mm; vysoce stažitelné; nestahovací (tvar D); bezbarvé nebo ve 

standardních barvách; přirozený tvar; kruhový obal; různé 

karamely; příchuti a marinády  

 

Speciální funkčnost:  VYSOCE TĚSNÍCÍ; PŘÍCHUTI A BAREVNÉ; PŘIPRAVIT A 

ODESLAT; VYSOCE STAŽITELNÉ NEBO NESTAŽITELNÉ  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; vyšší produktivita; vyšší 

výrobní flexibilita; bezpečnost výroby; žádné namáčení; čímž se 

snižuje bakteriologické riziko  

 

Výhody konečného výrobku: žádná ztráta hmotnosti; žádná ztráta aroma; dlouhá trvanlivost; 

vynikající odlupovatelnost; vylepšený vzhled; bez 

uvolňování barviva; vždy stejnoměrný výrobek = 

zajištění kvality; výhodné mikrobiologické 

vlastnosti; zdokonalená potravinářská bezpečnost 
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Sun F  

Náhražka kolagenových; karagenanových a celofánových plochých fólií  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a výrobky z nich; drůbeží 

výrobky; také v kombinaci s pevnými nebo elastickými síťkami  

 

Struktura/technické údaje:  uditelná vláknitá fólie se snadno snímatelným obalem;  

 

Použití/proces:  s ruční narážečkou; s poloautomatickou plničkou šunky, např. 

Garos GHS; s automatickým aplikátorem kolagenové fólie, např. 

TCM 2250 od Tipper Tie  

 

Dostupnost:  plochá fólie na kotouči; 200 metrů na jednom kotouči – 5 cm 

jádro; menší kotouče k dispozici na vyžádání; fólie jsou řezány 

podle zadání zákazníka; hodnota FW 200 mm až do FW 1;000 

mm po 10 mm; připraveno v různých velikostech (L;XL;XXL)  

 

Speciální funkčnost:  PŘÍPRAVA (L; XL; XXL); UDITELNÉ; VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI 

ROZTRŽENÍ; NENÍ ZAPOTŘEBÍ CHLAZENÍ  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; uditelné tradičním způsobem 

nebo s použitím tekuté imitace dýmu; vynikající odlupovatelnost; 

vysoká odolnost vůči roztržení i ve vlhkém stavu; díky přípravě 

není zapotřebí dokončovat po plnění; žádné vzduchové bubliny; 

skladování ploché fólie bez chlazení; šetří peníze – menší škody 

při výrobě; vyšší produktivita; levnější než kolagen  

 

Výhody konečného výrobku: vždy stejnoměrný výrobek = zajištění kvality; jemné při 

kousnutí; bez chuti kolagenu; lesklý vzhled; bez 

problémů mezi různými druhy díky použití nejedlé 

fólie; přirozené bubliny v kombinaci s pevnými nebo 

elastickými síťkami 
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Sun PRO NW  

Tvarovaný obal z netkaného materiálu s kolagenovou vnitřní vrstvou  

 

Aplikace:  vařené výrobky; vařené šunky a šunkové výrobky; suché 

salámy; polosuché výrobky; také v kombinaci s elastickými 

síťkami  

 

Struktura/technické údaje:  kolagenová fólie; na vyžádání potisk jedlým barvivem; 

laminováno na netkaném nosiči; zašito do trubice  

 

Použití/proces:  plnění za sucha; bez namáčení; pevné plnění až do nominálního 

průměru (tloušťky); oddělení lepidla od kolagenu oplachem po 

plnění  

 

Dostupnost:  rovné obaly; obaly šité do formy; FW 50 mm až do FW 300 mm; 

bezbarvé; různé barvy a potisky; možnost návrhu podle 

zákazníka  

 

Speciální funkčnost:  KOLAGEN JAKO OBAL; UDITELNÉ; POUŽITÍ S ELASTICKOU 

SÍŤKOU  

 

Výhody při zpracování:  snadná manipulace a zpracování; jedlá plochá fólie; kterou lze 

použít jako obal; vyšší produktivita; uditelné tradičním způsobem 

nebo s použitím tekuté imitace dýmu; žádné namáčení; čímž se 

snižuje bakteriologické riziko  

 

Výhody konečného výrobku: vynikající odlupovatelnost; zdokonalený vzhled; stejnoměrný; 

konzistentní výrobek = zajištění kvality; logo 

zákazníka = identita výrobku 
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Sun Nature Twister  

Přirozený obal se zakroucením  

 

Aplikace:  suché salámy; suché salámy s tvarováním; polosuché salámy; 

boloňský salám; vařené výrobky  

 

Struktura/technické údaje:  přírodní vepřový obal; vnitřní průměr 40 mm; 58 mm a 80 mm  

zřásněno na délku 10 m (na vyžádání 20 m nebo 30 m 

na jeden svazek); vnitř. průměr 40 mm – průměr 

narážečky 22mm; vnitř. průměr 58 mm – průměr 

narážečky až 36 mm; číslo povolení EC; původ z 

Evropy; nepřetržitá veterinární kontrola  

 

Použití/proces: namáčení ve vodě (max. 35°C); 

řezané díly - přibl. 3 min.; zřásněné svazky - přibl. 10 

minut; plnění až po doporučený plnicí průměr  

 

Dostupnost:  na kotouči; řezané díly; svázané vláknem; zřásněný obal; vnitřní 

průměr 40 mm vnitřní průměr 58 mm; vnitřní průměr 80 mm  

 

Speciální funkčnost:  PŘÍRODNÍ OBAL; VYJÍMEČNÝ VZHLED/3D EFEKT; STEJNOMĚRNÝ 

VNITŘNÍ PRŮMĚR; REGULOVANÝ PRŮMĚR; SNADNO 

ODNÍMATELNÝ (NASTAVITELNÁ ODNÍMATELNOST)  

 

Výhody při zpracování:  vyšší produktivita; bezpečnost výroby; velmi dobrá 

zpracovatelnost na všech dvojitých klipsovačkách; výborné 

pronikání dýmu; vynikající kvalita zrání  

 

Výhody konečného výrobku:  jedinečný vzhled; tradiční chuť; snadná odnímatelnost; 3D efekt; 

zajímavá textura; pozitivní značení 
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Sun Flavor Gourmet  

Kořeněný obal ve zřasené formě  

 

 

Aplikace:  Boloňský salám, šunka, drůbeží a rostbíf, suché a polosuché 

salámy, vegetariánské výrobky  

 

Použití/proces:  připraveno k plnění, suché plnění bez namáčení  

 

Dostupnost:  zřasené obaly, FW 90 mm = ф 60 až FW 210 mm = ф 135, SUN 

FLAVOR GOURMET CAS = vysoce bariérový, SUN FLAVOR 

GOURMET = permeabilní  

 

Výhody při zpracování:  zřasené obaly s tenkou kořeněnou vrstvou – vyšší produktivita, 

automatické plnění a klipsování 
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Natcoat  

Jedlý obal skládající se z více složek  

 

Natcoat je jedlý obal nebo vrstva skládající 

se z více složek. Těmito složkami mohou být 

například kořeněné, zeleninové, sýrové nebo 

ovocné příchuti. Tyto složky jsou homogenizovány želatinou a vlákninou a tvoří tak vrstvu. Účelem 

obalu Natcoat je aplikace pevné složky ve výrobku, pod ním nebo kolem výrobku (např. u paštik 

nebo jedlé šunky). Použitím obalu Natcoat dostává konečný potravinářský výrobek přidanou 

hodnotu a jedinečný charakter s mnoha možnostmi chutí a úpravy.  

Natural Pack vyrábí obaly Natcoat podle požadavků zákazníka. Úpravou technologického postupu 

podle přání zákazníka umožňuje obal Natcoat zákazníkovi výrobu dalších inovovaných výrobků. 

Natcoat lze dodávat o různé tloušťce (2 mm až 15 mm), velikosti a tvaru. Lze též měnit tvrdost 

obalu a tím i požadované skousnutí a pocit v ústech.  

Vzhledem k tomu, že složky se zpracovávají v želatině, nedochází při řezání k jejich ztrátě. Díky 

kombinaci želatiny a vlákniny je zajištěna vysoká přilnavost potravinářského výrobku, což 

zjednodušuje jeho řezání. Manipulace s tímto obalem je jednoduchá a pro spotřebitele příjemná. 

Natcoat se dodává v požadované velikosti a tloušťce. Lze jej použít ve formě, ve vakuovaném 

balení nebo ve formě obalové fólie a poté aplikovat další kroky výroby potravinářského výrobku 

(např. plnění).  

Obal Natcoat má životnost 3 měsíce. Při jeho dopravě a skladování musí být dodržována maximální 

teplota 7 °C.  

Příklady chuťových variant obalu Natcoat: červená cibule, bílá cibule, mango, brusinky, fíky, černý 

pepř, tropické ovoce, jablko-hrušková skořice, různá bobulová ovoce a zelený pepř 
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