
EKOLOGICZNE I BEZPIECZNE 
OPAKOWANIA 03.06.2020



AGENDA

1. Wyzwania prawne na poziomie Europejskim.
2. Jak firmy Natureef odpowiadają na te wyzwania.
3. Dlaczego ważna jest współpraca. 



GREEN DEAL – MAPA DROGOWA 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU



GREEN DEAL

Prezentator
Notatki do prezentacji
Podjęcie działań, aby wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych można było w 100% ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi lub kompostować



GREEN DEAL



ZRÓWNOWAŻONE OPAKOWANIA

1. Opakowanie mono-materiałowe, możliwe do 
przetworzenia w procesie recyklingu.

2. Opakowania o zoptymalizowanej strukturze – wielkość, 
gramatura, objętość, grubość.

3. Opakowania pochodzące ze źródeł innych niż ropa 
naftowa (np. bioPE, bioPP, bioPET). 

4. Opakowania biodegradowalne, kompostowalne (np. 
papier, PLA). 

5. Opakowania produkowane z surowców wtórnych. 



Oferta opakowań 

Kompletne serie pojemników:

• 187x137
• 205x160
• 227x178
• 324x264 
• inne

Oferowane materiały:

• PP (w tym barierowe)
• PET (w tym CPET)
• PET/PE
• PLA



Który materiał wybrać?
Trendy w opakowaniach 

Materiał

Cecha
PET/PE mono PP mono PET

Transparentność wysoka wyroby mleczne, „zamglone” bardzo wysoka 

Zakres 
użytkowania [˚C]

od -20˚C do 60˚C od 0˚C do 100˚C 
(dla PPC od -20˚C do 100˚C) od -20˚C do 60˚C

Gęstość [g/cm3] 1,33 0,92 1,35

Barierowość wyższa od PP niższa od PET wyższa od PP 

Zgrzewalność z 
folią górną

dobra, dzięki warstwie PE 
wyroby zgrzewalne pomimo 

„zabrudzeń” na rantach, 
niższa temperatura zgrzewu

dobra, trudność w zgrzaniu z folią górną 
w przypadku „zabrudzeń” rantów, 

wyższa temperatura zgrzewu

utrudniona, brak zabrudzeń warunkuje 
poprawność zgrzewu lub dobra, wyroby 

zgrzewalne pomimo „zabrudzeń” na rantach, 
niższa temperatura zgrzewu

Prędkość procesu 
produkcyjnego

szybszy od PP wolniejszy od PET/PE najwolniejszy (celem uniknięcia deformacji 
pojemnika) lub szybszy od PP

Pochodzenie 
surowca

wysoki udział surowca wtórnego 
(PCR)

wyłącznie surowiec pierwotny, surowiec 
wtórny dostępny na rynku nie może być 

wykorzystany do produkcji opakowań 
do kontaktu z żywnością

wysoki udział surowca wtórnego (PCR),
nawet do 100%

Recyklowalność utrudniona z uwagi na obecność 
laminatu PE w strukturze

opakowania mogą podlegać 
recyklingowi do produktów innych niż 

do bezpośredniego kontaktu 
z żywnością

opakowania mogą podlegać recyklingowi, 
można z nich wyprodukować nowe 

opakowania (GOZ)

Prezentator
Notatki do prezentacji
Co jest dla Państwa ważne? Mrożenie, mniejsza gęstość materiału, Mono PP do doniczek



ROZWIĄZANIA MONOMATERIAŁOWE

LAMINAT MONOMATERIAŁOWY PP do TACEK PP 
oraz PET do TACEK A-PET 

WŁAŚCIWOŚCI:
• STRUKTURA W PEŁNI NADAJĄCA SIĘ DO RECYKLINGU
• DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI BARIEROWE
• WYSOKA PRZEJRZYSTOŚĆ
• DOBRE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
• OPCJONALNIE WARSTWA PRZECIWMGIELNA
• DOBRA BARIERA DLA OLEJÓW MINERALNYCH

WŁAŚCIWOŚCI BARIEROWE:
PRZEPUSZCZALNOŚĆ NA PARĘ WODNĄ                 3,5 G/M2/24H 38°C, 90% RH
PRZEPUSZCZALNOŚĆ NA TLEN 0,5 CM3/M2/24H 23°C, 0%RH

* DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W WERSJI 100% PET DLA TAC PET.



ZACHOWANIE WŁAŚCIWOŚCI BARIEROWYCH

BARIEROWE OPAKOWANIE/ETYKIETA OTWÓRZ-ZAMKNIJ

WŁAŚCIWOŚCI:
• BARIERA NA AROMATY
• DOWOLNY KSZTAŁT
• WYGODNE OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE – DO 30 RAZY
• ZAMYKANIE DZIAŁA Z GIĘTKIM ELEMENTEM DOLNYM
• PONOWNIE ZAMKNIĘCIE POPRZEZ DOCIŚNIĘCIE ETYKIETY 
• MOŻLIWOŚĆ DRUKOWANIA ETYKIET

PRZYKŁADOWE APLIKACJE:
• PLASTROWANA WĘDLINA
• KABANOSY
• KAWAŁKI „NA RAZ”
• PLASTRY ŁOSOSIA



ZACHOWANIE ŚWIEŻOŚCI – POSZUKIWANY 
PARTNER DO PRZETESTOWANIA W PRODUKCIE 
FINALNYM

OPAKOWANIE INTELIGENTNE:

1. MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA W OPAKOWANIU WSKAŹNIKA 
INFORMUJĄCEGO O ŚWIEŻOŚCI PRODUKTU

2. SZEROKI ZAKRES PH
3. STABILNOŚĆ BARWY WSKAŹNIKA I ZMIANA PRZY 

ZNACZĄCYM PRZEKROCZENIU



Oferta produktowa dla branży drobiarskiej

 ELA Folie jest doświadczonym oraz sprawdzonym dostawcą
rozwiązań opakowaniowych dla drobiarstwa.

 Oferujemy pełną gamę materiałów giętkich do pakowania
mrożonych dań z drobiu w oparciu o folie polietylenowe
produkowane w naszej firmie.

 Oferujemy szeroką gamę folii laminowanych z nadrukiem
flexo: PE + PE; BOPP + PE; BOPET + PE; BOPET + cPP.

 Folie mono PE oferujemy w wersji z nadrukiem flexo jak i
niezadrukowane.

 Wieloletnie doświadczenie oraz własna produkcja folii
pozwalają na wsparcie naszych klientów w doborze
właściwego rozwiązania opakowaniowego do wymagań linii
pakujących.



Kierunki rozwoju opakowań dla drobiarstwa

 W trosce o środowisko naturalne pracujemy nad nowymi rozwiązaniami
opakowaniowymi, które jednocześnie są akceptowalne kosztowo dla klientów
zgodnie z naszym motto „mniej plastiku w środowisku”.

 Katalog działań B+R w tym obszarze obejmuje:

 redukcję grubości opakowań przy zachowaniu ich jakości, funkcjonalności
oraz walorów marketingowych

 opracowanie alternatywy dla folii laminowanych wielomateriałowych

 laminaty BOPE + PE oraz MOPE + PE pozwalające na pełny recykling

 stosowanie surowców ze źródeł odnawialnych tzw. zielony polietylen.



Prezentator
Notatki do prezentacji
Ochrona drogiego produktu, tradycyjne struktury 





Opakowania z folii  
biodegradowalnej cast PLA BIO, 
do pakowania świeżej żywności 
sprzedawanej na wagę. 
Folia posiada papiero-podobną 
strukturę i nie przepuszcza 
tłuszczów.

Folie polipropylenowe cast PP z 
funkcją antyfog i peel czyli łatwo-
otwieralne 

NITROCHEM



WSPÓŁPRACA

1. To jest oferta firm na ten moment. Coś co jest EKO i 
TRENDY dziś może już nie być za 2 miesiące. 

2. Wydarzenia takie jak COVID 19 zmieniają rynek w kilka 
dni. E-commerce. 

3. Świadomość klientów się zwiększa. 
• https://foodfakty.pl/trendy-w-opakowaniach-czy-

opakowanie-ktorego-uzywam-jest-eco
• https://foodfakty.pl/opakowania-z-recyklingu-do-zywnosci-

to-musi-sie-oplacac

4. Kolejne miesiące to szereg nowych przypisów, które będą 
wymuszały nowe rozwiązania, dlatego ważne jest 
tworzenie dostępu do wspólnej bazy wiedzy i platformy 
wymiany informacji. 

https://foodfakty.pl/trendy-w-opakowaniach-czy-opakowanie-ktorego-uzywam-jest-eco
https://foodfakty.pl/opakowania-z-recyklingu-do-zywnosci-to-musi-sie-oplacac


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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