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FOLIA BĄBELKOWA
/ PĘCHERZYKOWA
Produkowana przez nas najwyższej
jakości folia pęcherzykowa/bąbelkowa
służy do ochrony przedmiotów
narażonych na zarysowania oraz
uszkodzenia mechaniczne.
To doskonały materiał opakowaniowy
zabezpieczający produkty przed
wstrząsami i uderzeniami. Poprzez
swoją strukturę ma właściwości
izolacyjne, chroni przed
zanieczyszczeniami, działaniem
wody, wilgocią oraz kurzem.

Folia bąbelkowa jest w 100% poddawana
recyklingowi. Dostępna jest w dwóch
podstawowych typach: o małym ( 10mm
x h 3,5mm) i dużym ( 30mm x h 9mm)
bąbelku, w szerokim zakresie gramatur,
od bardzo cienkich, atrakcyjnych
z ekonomicznego punktu widzenia, po
grube folie o najwyższej odporności na
przecieranie i rozrywanie w wariantach
zarówno dwu- jak i trzywarstwowych.

Produkujemy folię o szerokości od 200mm
do 2500m w standardowym nawoju 50mb
(dla dużego bąbelka) i 100mb
(dla małego bąbelka). Na życzenie
klientów możemy wyprodukować folię
o innych niestandardowych nawojach.

Standardowe szerokości i nawoje:
Folie pęcherzykowe
2 warstwowe

Typ

Bąbelek
średnica
[mm]

FL2W

LEKKA
DWUWARSTWOWA

10

FS2W

STANDARD
DWUWARSTWOWA

10

1,00; 1,20; 1,50;
2,50

100

FM2W

MOCNA
DWUWARSTWOWA

10

1,20; 2,50

100

FSM2W

SUPER MOCNA
DWUWARSTWOWA

10

1,20; 2,50

100

Folie pęcherzykowe
3 warstwowe

Typ

Bąbelek
średnica
[mm]

Szerokość
[m]

Długość
[mb]

FL3W

LEKKA
TRZYWARSTWOWA

10

0,80; 1,00; 1,20;
1,50; 2,00; 2,50

100

FS3W

STANDARD
TRZYWARSTWOWA

10

1,20; 2,50

100

FM3W

MOCNA
TRZYWARSTWOWA

10

1,20; 2,50

100

Bąbelek
średnica
[mm]

Szerokość
[m]

Długość
[mb]

50

Folie pęcherzykowe
2 i 3 warstwowe
duży Bąbel

Jesteśmy jedną z niewielu rm w Polsce
która zajmuję się produkcją folii
pęcherzykowej/bąbelkowej o dużym
bąbelku  30mm x h 9mm.
Folia jest również dostępna w postaci
arkuszy, worków oraz laminatów z pianką
polietylenową. Na życzenie klienta
możliwe jest wykonanie perforacji.
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Typ

Szerokość
[m]
0,25; 0,30; 0,40;
0,50; 0,60; 0,75;
0,80; 1,00; 1,20;
1,50; 2,00; 2,50;

FBB2W

DUŻY BĄBEL
DWUWARSTWOWA

30

0,50; 1,00; 1,20;
1,50; 2,50

FBB3W

DUŻY BĄBEL
TRZYWARSTWOWA

30

0,50; 1,00; 1,20;
1,50; 2,50

Długość
[mb]
100

50

Na życzenie klientów produkujemy folię w szerokim
zakresie gramatur (max do 220gr/m²), o różnych
szerokościach, nawojach oraz folię posiadające
dodatki: antystatyczne, stabilizator UV czy ekstra poślizg.
Folię możemy zabarwić na dowolnie wybrany kolor.

biuro@alvakor.pl

więcej na www.alvakor.pl

www.alvakor.pl
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PIANKA
POLIETYLENOWA
Pianka polietylenowa jest doskonałym materiałem opakowaniowym dla powierzchni
wymagających szczególnego zabezpieczenia. Idealnie nadaje się do ochrony gładkich,
delikatnych i lakierowanych powierzchni. Jest dostępna w wielu szerokościach, grubościach
oraz nawojach, może być konwertowana, perforowana, etc. Pianka polietylenowa jest

wodo- i paroszczelna, bezwonna, chemicznie neutralna, ze znakomitymi
właściwościami izolacyjnymi. Podstawowe przeznaczenie tego produktu to z jednej

strony opakowania ochronne, a z drugiej wykorzystanie w przemyśle budowlanym.

Pianka polietylenowa znajduje zastosowanie przy pakowaniu produktów podatnych
na zarysowania oraz uszkodzenia powierzchni zewnętrznych w przemyśle meblarskim,
elektronicznym, motoryzacyjnym i wielu pokrewnych. Może być antystatyczna, oraz barwiona
na dowolnie wybrane kolory.

Standardowe szerokości
i nawoje:
Grubość [mm]
0,8
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
5,0
*Dylatacja 5,0
8,0
*Dylatacja 8,0
10
*Dylatacja 10

Zakres dostępnych
szerokości [m]
0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,75; 0,80;
0,85; 0,90; 1,20; 1,25; 1,50
1,25
1,25
1,25; 0,625; 0,3125
1,00
1,25
1,00; 1,25
0,10; 0,15; 0,20; 0,25
0,43; 0,50; 1,25
0,10; 0,15; 0,20; 0,25
1,25
0,10; 0,15; 0,20; 0,25

Pianka
Techniczna
Standardowa
długość [m]
700
500
375
250
100
175
100
50
50
50
50
50

W naszej ofercie posiadamy także Piankę
Polietylenową Techniczną w postaci płyt
o gęstościach od 18 do 100 kg/m.³.

Nazwa
POLYAM
(płyty zgrzewane)
NOPAPLANK+NOPASMART
(płyty z pojedyńczej ekstruzji)

Standardowy wymiar płyt
[mm]

Grubość [mm]

1200x2000

20-120mm

600x2750

20-100mm

więcej na
www.alvakor.pl

z pianki polietylenowej stosowane
* Dylatacja taśmy
w budownictwie.
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KOPERTY Z FOLIĄ
BĄBELKOWĄ
W naszej ofercie znajdziecie Państwo
najwyższej jakości koperty z folią
bąbelkową rmy LENCA, które
zapewniają doskonałą ochronę
przedmiotów przed wilgocią,
zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami.
Wykorzystana w nich folia posiada
właściwości amortyzujące, co pozwoli
na bezpieczne zapakowanie wysyłanych
produktów. Folia bąbelkowa wklejona
wewnątrz koperty idealnie zabezpiecza
chronione przedmioty przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Format
A/11
B/12
C/13
D/14
E/15
F/16
G/17
H/18
I/19
K/20
CD/23

Wymiar zew.
120x175
140x225
170x225
200x275
240x275
240x350
250x350
290x370
320x455
370x480
200x175

W naszej ofercie posiadamy także koperty
z pianką polietylenową. Koperty te idealnie
nadają się do wysyłania i ochrony cennych
przedmiotów lakierowanych.
Bezpieczne koperty z folią bąbelkową oraz
pianką mają ogromny wpływ na rozwój
sprzedaży wysyłkowej zarówno w Polsce
jak i na świecie.

Kolor
biały / brązowy
biały / brązowy
biały / brązowy
biały / brązowy
biały / brązowy
biały / brązowy
biały / brązowy
biały / brązowy
biały / brązowy
biały / brązowy
biały / brązowy

Klejenie
H/K
H/K
H/K
H/K
H/K
H/K
H/K
H/K
H/K
H/K
H/K

Opakowanie
200
200
100
100
100
100
100
100
50
50
100

więcej na www.alvakor.pl
H / K - koperty samoklejące z paskiem
Oferujemy możliwość wyprodukowania kopert spersonalizowanych zgodnie z życzeniem klienta.
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PROFILE OCHRONNE
NMC
NMC Polska wchodzi w skład międzynarodowego koncernu NMC, z siedzibą główną w Belgii. NMC
specjalizuje się w produkcji elementów z tworzyw sztucznych dla opakowalnictwa i budownictwa.
W 2006 roku NMC Polska uruchomiła fabrykę w Zabrzu, w Katowickiej Specjalnej Stree Ekonomicznej.
Powstają w niej elementy z elastycznych tworzyw sztucznych dla przemysłu budowlanego
i opakowaniowego.
Prole nomapack- to wysoko przetworzone prole z pianki polietylenowej
przeznaczone do różnorodnych zastosowań w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniem.
Właściwości proli nomapack:
Są elastyczne i łatwe w użyciu
Doskonale tłumią drgania i chronią podczas uderzeń

nomapack „U”

Idealnie nadaje się do zabezpieczania narożników
i brzegów wysokiej jakości płaskich przedmiotów.
Prole „U” to kompletna oferta do zabezpieczania
krawędzi przedmiotów o zróżnicowanej grubości.

nomapack „L”

Nomapack L- to doskonałe zabezpieczenie
zróżnicowanych przedmiotów na czas
składowania czy transportu.
Prole L są również dostępne w wersji z taśmą
klejącą dzięki czemu możne ja z łatwością
umieścić na zabezpieczanym przedmiocie.

Nadają się w 100% do recyklingu
Posiadają stabilne wymiary

nomapack „WS”

Nomapack WS jest przeznaczony do ochrony
szyb, luster i innych tego typu produktów.
Zapewnia doskonałą ochronę tak wrażliwych
krawędzi szklanych produktów. Jest on dostępny
z wewnętrznym wypełnieniem w celu
zapewnienia lepszej ochrony przeciwko
ostrym krawędziom.
Nomapack system został zaprojektowany
dla wyjątkowo wrażliwych produktów.
Jego kształt zapewnia wyjątkowo dużą absorpcję
wstrząsów i wibracji.

nomapack „C”

Prole C to zróżnicowana gama proli które
mogą być użyte jako zabezpieczanie ciężkich
przedmiotów lub jako zabezpieczenia krawędzi
przedmiotów o skomplikowanych kształtach.

więcej na
www.alvakor.pl

Mogą być używane do zabezpieczania:
*Krawędzi wanien
*Mebli ogrodowych
*Jako wkładki dystansowe
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TEKTURA
FALISTA
W naszej ofercie posiadamy wysokiej
jakości tekturę falistą 2-warstwową o
gramaturze 170-200g/m² w postaci rolek.
Produkt ten idealnie nadaje się
do pakowania przedmiotów
o zróżnicowanych gabarytach, jako
wypełnienie do paczek czy
jako zabezpieczenie powierzchni przy
pracach remontowych.
Tektura składa się z dwóch
wytrzymałych warstw papieru, pierwszej
gładkiej oraz drugiej karbowanej.
Tekturę falistą 2-warstwową
proponujemy Państwu także w postaci
arkuszy, przekładek pod wymiar
według indywidualnych wymagań
i potrzeb naszych klientów.
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Proponujemy Państwu opakowania
produkowane z doskonałej jakościowo
tektury 3 i 5 warstwowej. Produkujemy
wszystkie rodzaje kartonów wg wzorów
z katalogu FEFCO, a także
zindywidualizowane opakowania
kartonowe produkowane zgodnie
z zapotrzebowaniem i według projektu
klienta. Specjalizujemy się w produkcji pudeł
wielkogabarytowych w małych seriach.
Posiadamy nowoczesny i zautomatyzowany
park maszynowy dzięki któremu produkcja
zarówno małych jak i wielkich pudeł
w małych seriach nie jest dla nas przeszkodą.
Grubość
[mm]

Zakres dostępnych
szerokości [m]

Ok. 4,00

0,60;
0,80;
1,00;
1,20;
1,60;

biuro@alvakor.pl

Standard
owa
długość
[m]
15-100

więcej na
www.alvakor.pl
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Podstolice ul. Polna 20
62-330 Nekla
+48 61 438 68 68
biuro@alvakor.pl
www.alvakor.pl

zapraszamy
do kontaktu

