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Obalové fólie
TEPLEM SMRŠTITELNÉ FÓLIE – SHRINK HOOD / SHRINK FILM 
SMRŠTITELNÉ FÓLIE – STRETCH HOOD

LDPE fólie, které slouží jako obaly k fixaci materiálu během 
transportu a skladování, možnost výroby z biodegradabilního 
kompostovatelného materiálu.

Použití shrink hood a stretch hood fólie:
 balení stavebních materiálů, sypkého materiálu v pytlích,  

tvárnic, izolační materiály (desky, role), střešní tašky, 
 dlaždice, keramika, kartonů
 balení produktů ze dřeva - prkna, hranoly, brikety, pelety, 
 skupinové balení - skla, PET lahví, nápojových plechovek, 

potravin v sáčcích (mouka, cukr), konzerv
 balení podlahových krytin – lamino, vinyl, dřevo
 balení ovoce a zeleniny - okurky, pomelo, jablka, mrkve
 balení drogistického zboží, pet food, hnojiva atd.

Technologie technické detaily  
Shrink a Stretch fólie se ve firmě Pebal vyrábí na nejmodernější 
5-ti vrstvé extruzní lince W&H
 fólie je UV stabilní na 6-12 měsíců
 možnost jednostranného tisku – až 4 barvy 
 fólie je svařitelná
 vysoká odolnost proti propichu a mechanickému 
 poškození (pád z výšky, oděr)
 naše fólie byla testována a používá se u našich zákazníků 

na balicích linkách značek Beumer, Lachenmaier, Möllers

proces skupinového balení shrink hood, stretch film, stretch 
hood

 
proces balení při použití stretch hood
 

  společnost Pebal vyrábí z vysoce kvalitních granulátů, díky 
čemuž dosahujeme vysoké transparentnosti a výborných 
mechanických vlastností potřebných pro skupinové balení 
(fólie pro skupinové balení 1,5l PET lahví nápojů vyrábíme 
v síle od 33 mikronů) 

  použití na skupinové balení např. PET lahví, plechovek, 
mouky, cukru, soli, kečupů, majonéz, skleněných lahví, 
konzerv atd.

  fólie má výborné mechanické vlastnosti, díky čemuž je 
možné redukovat sílu až o 30 % při zachování stejné 
pevnosti

  větší odolnost vůči propichu

  výborné optické vlastnosti

  redukce odpadového materiálu, šetrnější k životnímu 
prostředí

  jednodušší stohování díky menší povrchové kluznosti, 
lepší manipulovatelnost balení je umění
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