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METALIZOVANÁTRANSPARENTNÍ 

OBALOVÉ FÓLIE - KOEXTRUDOVANÉ BOPP FÓLIE A CAST PP FÓLIE   

BOPP koextrudované (extruze - vytlačování teplotě a tlaku do výsledného tvaru, laminární kooextruze - 
vytlačení více druhů materiálů jedním technologickým krokem - v tomto případě BOPP + svařitelná vrstva). 

Obalové fólie pro flexibilní obaly jsou k dispozici v provedení transparentní, metalizovaná, bílá a bílá perleťová a jejich kombinace. 

Fólíe jsou  použitelné a vhodné pro potisk. Varianty obalové fólie -  plochá, polorukáv, s mikroperforací, antifog

Použití: pro horizontální i vertikální balící automaty, pro ruční baleni

Tloušťka: od 15 do 50 my

 roztaveného plastového granulát při vysoké 

Tepelně svařitelná biaxiálně orientovaná, koextrudovaná polypropylénová 
fólie, určená pro balení na vertikálních a horizontálních balících automatech. 
BOPP je přizpůsobená pro potisk i laminaci. 

Obalová fólie BOPP zaručuje vysokou pevnost a jistotu ve sváru i při 
vysokých provozních rychlostech balících strojů. 

Vynikající jsou optické vlastnosti fólie. Především lesk a transparentnost. 
Výborné jsou také bariérové vlastnosti pro kyslík a vodní páry. 

Tloušťka: standardně 20, 25,30,40 a 50 mµ; na zakázku i 15, 17 nebo 35 mµ

Speciální typy transparentních fólií: 

�fólie pro rychloběžné balící automaty; 
�speciální fólie pro přebal krabiček; 
�fólie s nižší teplotou svařování (již od 80"C); 
�matné fólie; 
�fólie s mikroperforací

BOPP metalizovaná obalová fólie představuje ideální spojení univerzální 
tepelně svařitelné biaxiálně orientované, koextrudované polypropylénové 
fólie s estetickými a vylepšenými bariérovými vlastnostmi. 

Metatizovaná BOPP je určena pro balení na balících vertikálních a 
horizontálních automatech. Tento jasně stříbřitý a lesklý materiál je vhodný 
pro nejnáročnější typy balení. Silná soudržnost metalické vrstvy a vysoké 
povrchové napětí zaručuje vynikající spojení při laminaci s ostatními 
materiály na bázi plastu nebo papíru. Má povrchovou úpravu pro potisk.  

Metalizovaná fólie vykazuje excelentní hodnoty bariérových vlastností 
pro vodní páry, plyny a UV záření. V kombinaci s transparentní BOPP fólií 
představuje ideální ochranu suchých produktů proti ztrátě aroma a 
znehodnocení výrobku. Je tedy také vhodná pro balení v ochranné 
atmosféře. 

Tloušťka: standardně 20 mµ; na zakázku od 15 do 40 mµ

Speciální typy metalizovaných fólií: 

�metalizovaná bílá 
�metalizovaná perleťová fólie
�metalizovaná matná fólie
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Bílá BOPP je oboustranně tepelně svařitelná biaxiálně orientovaná, 
koextrudovaná polypropylénová fólie, která se vyznačuje dobrou 
oboustrannou svařitelností, dobrou bariérou proti vodní páře a 
vynikající kvalitou svárů. Bílá BOPP fólie má vysokou 
neprůhlednost, excelentní bělost a je přizpůsobená pro další  
zpracovatelní na balících automatech. Je také vhodná pro potisk i 
laminování s fólií transparentní nebo metalizovanou.

Tloušťka: 30 my; na zakázku od 20 do 40 mµ

Speciální typ bílých fólií: 

�fólie pro COLD - SEAL

Perleťová BOPP je tepelně svařitelná biaxiálně orientovaná, 
koextrudovaná polypropylénová fólie. Bílá perleťová fólie se 
vyznačuje velmi vysokou výtěžností. Je určená pro bezproblémové 
balení na balících vertikálních a horizontálních balících automatech. 
Perleťová BOPP je stejně vhodná pro tisk i laminaci. Zaručuje 
vysokou pevnost a jistotu ve sváru i při vysokých provozních 
rychlostech balících strojů.

Tloušťka: standardně 35 mµ; na zakázku i 30 a 40 mµ; u speciálních 
typů perleťových fólií jsou k dispozici i jiné tloušťky např. 28, 34, 45 
nebo 50 mµ)

Speciální typy perleťových fólií: 

�lakovaná perleťová fólie 
�vysoce lesklá perleťová fólie s nižší teplotou svařování (již od    

80"C)
� fólie pro COLD-SEAL
� fólie s easy-open vlastnostmi

BÍLÁ / BÍLÁ PERLEŤOVÁ CAST PP FÓLIE LAKOVANÁ BOPP FÓLIE

Sortiment klasických BOPP fólií doplňují 
materiály určené pro speciální a náročné 
aplikace - produkty i balící automaty. 
Tam,kde jsou potřeba vyšší bariérové 
vlastnosti, vyšší rychlost balení, nižší 
teploty svařování, excelentní lesk ... tam 
všude doporučujeme použít lakované 
BOPP fólie.

Lakované obalové BOPP fólie doporuču - 
jeme na balení čokoládových dezertů, 
sladkých i slaných snacků, parfémů, 
krabiček, čaje a dalších kvalitních a 
náročných produktů.

Tloušťka: od 19 do 50 mµ

Varianty laků: 

�Acrylic
�PVdC 
�LTS
�EVOH 

PP CAST fólie je tepelně svařitelná 
neorientovaná polypropylénová fólie  
(cast = litý tzn. plastový granulát není 
vytlačován pod tlakem). Mezi hlavní 
vlastnosti těchto materiálů patří velmi 
dobrá svařitelnost, vysoká elasticita, 
nízká propustnost vodních par a 
pachů, dobrá kluznost, snadná 
zpracovatelnost.

Obalové PP CAST fólie jsou vhodné 
např. pro balení těstovin, pečiva, 
zeleniny; a to jako monofólie nebo jako 
součást vrstvené fólie.

Varianty: baIení pečiva, výroba sáčků

Použití: potisk, laminace, balení na 
balících automatech, výroba sáčků, 
mikroperforací

Tloušťka: od 25 do 120 mµ

OBALOVÉ FÓLIE - KOEXTRUDOVANÉ BOPP FÓLIE A CAST FÓLIE 
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I OPP metalická
BOPP matná I BOPP bílá
BOPP I BOPP metalická 
BOPP I BOPP
BOPP, nebo PP
PET I BOPP metalická
Papír I Alu I PE

Papír B

PEČIVO

BOPP I PET metalická I Cold Seal 
BOPP I Alu I Papír (nepromastitelný) I Cold Seal
BOPP I BOPP I Cold Seal 
PET metalická I BOPP I Cold Seal 

ČOKOLÁDY  A KÁVA INSTANTNÍ PRODUKTY

Papír I Alu I PE
Papír I PE
BOPP I PE
PET I PE

PET I Alu I PE
Papír I Alu I PE

Pokud Vaše produkty vyžadují z jakéhokoliv důvodu ještě dokonalejší vzhled obalu, pokud potřebujete zabezpečit vyšší bariérové vlastnosti obalu nebo 
potřebuje vylepšit mechanické vlastnosti obalu, doporučujeme použít obal vrstvený. Jedná se o obal - obalovou fólii ALEDEPACK, který je složen z několika 
vrstev (převážně ze dvou nebo ze třech). Základem vrstveného obalu je obalová fólie BOPP, PET a PE v  kombinaci s různými druhy bariérových laků. 

Pro výrobu vrstvených obalů lze použít většinu materiálů představených na předcházejících stranách. Pro nejnáročnější aplikace doporučujeme použít obal 
s hliníkovou vrstvou. 

Obecná složení vrstvených flexibilních obalů ALEDEPACK pro aplikace v potravinářském průmyslu najdete v následujícím textu: 

Balení rohlíků, chlebů, koblihů, crosiantů, vánoček, 
baget, dalamánků, vek, housek. Můžeme balit také 
kornspitze, suchary, koláče, buchty, těstoviny, rýži, 
luštěniny, perníky, moučníky, sušené plody, houby, 
ovesné, pšeničné vločky, oplatky, čerstvou zeleninu, 
ovoce, těsto atd.

Balení instantních polévek, omáček, 
těstovin, koření, droždí, dochucovacích 
přípravků, sušeného mléka. Dále balení 
brambor, rozpustných nápojů, cukru, soli, 
pudinků, kaše, kakaa,  atd.     

VRSTVENÉ FÓLIE ALEDEPACK

Balení čokolády, kávy - pražené i instantní, koření, 
sypaného čaje, ale také pro mražené potraviny, 
polotovary hotových jídel apod. 

6/12



VÍČKA, MISKY A 
STOJACÍ SÁČKY

PP I Papír I Alu I PE 
PET I Papír I Alu I PE Surlyn
Papír I Alu I PE

Papír I Alu I PE se svařitelnou vrstvou na PE
Paper I Alu I svařitelný lak na PVC
PET I PE pro snadné otevření na PP
PET Met I PE pro snadné otevření na PP
PET I PE pro snadné otevření na PS
Alu

Víčka pro jogurty, termixy, jogurtová mléka, 
pomazánky, léky -  hliníkové uzávěry pro blistry, 
hotová jídla. Nápoje, speciální výživa, tekuté léky 
v sáčcích atd. 

SNACK - 
MALÁ OBČERSTVENÍ

CUKROVINKY

BOPP I BOPP bílá nebo BOPP metalická
PET metalická I PE
Alu I Papír I Vosk I Jemný Papír
Alu I Papír I Hot Melt pásky
BOPP I Papír I Alu
Alu I Papír I PE
Alu I Papír nebo samostatný Papír
BOPP metalická I PE
PET I Alu I PE
Alu I Vosk I Papír
Papír I Hot Melt pásky

VRSTVENÉ FÓLIE ALEDEPACK

Balení oplatků, tyčinek, speciální obaly zdravé výživy 
jako müsli tyčinky, crunchy,  corn flakes. Dále balení  
čokolád, bonbónů, bonboniér, trvanlivého pečiva atd.

BOPP s lakem I BOPP Met I PE
BOPP I BOPP metalická
BOPP perleť

Balení různých druhů brambůrků (c
všech druhů chutí, tyčinek, oříšků, mandlí, 
semínek, pražené kukuřice atd.    

hipsy) 
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ETIKETY

ZÁKLADNÍ PŘEHLED MATERIÁLŮ PRO FLEXIBILNÍ OBALY 
VYUŽÍVANÝCH V POTRAVINÁŘSKÝCH APLIKACÍCH
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ETIKETY

SAMOLEPÍCÍ PAPÍROVÉ ETIKETY
SAMOLEPÍCÍ PLASTOVÉ 
ETIKETY

SHRINK SLEEVE ETIKETY

- PP, PE, PA, PVC, PET - papír 

Etikety na alkoholické nápoje - víno, pivo, destiláty, 
dále na  limonády, sodovky,  zava
dětskou, cereální výživu vitamíny, léky, biopotraviny 
atd. Nejpoužívanější druh samolepících etiket.

řeniny, konzervy, 
, 

Vyrábějí se z mnoha druhů materiálů v kombinaci s různými typy lepidel. Etiketa je výsledkem kombinace těchto dvou složek (materiálu a lepidla). Složení 
etikety  pak vytváří předpoklady pro optimální  použití. Níže uvádíme základní rozdělení etiket dle použitých materiálů:  

Samolepící papírové etikety - papírový materiál lze kombinovat s různými druhy lepidel (snímatelné, standardní, silně lepivé, na zamražené povrchy).

Samolepící plastové etikety -  jsou vhodné pro použití v těch nejnáročnějších aplikacích, kde je kladen vysoký důraz na chemickou a teplotní odolnost.

Shrink Sleeve etikety - tento typ etikety dokáže využít pro předání sdělení celý povrch obal. Někdy se tyto etiket nazývají smrštitelné návlekové rukávy 
Využívají se pro skupinová balení (např. skupinová balení PET lahví)  i pro samostatné produkty. Jsou využívány i jako bezpečnostní prvek produktu.   

Label etikety - rozdělujeme na 2 základní typy - wrap around (celobvodové) a in - mould (IML) etikety.   

Ostatní - textilní a dřevěné etikety, termotransferové etikety, bezpečnostní etikety, foliové etikety, cenové, tabelační,  booklety a sendvičové etikety atd. 

- PVC, OPS, PET, PETG

Mražené a chlazené potraviny, oleje, 
mastné výrobky - aplikace na potraviny  s 
teplotními výkyvy a s nároky na odolnost 
etikety proti vlhkosti apod. 

Především různé druhy nápojů - dětské šampaňské, 
jogurtové mléka, limonády, energy drinky, pivo,  
nutridrinky, fitness produkty, vitamíny, léky, doplňky 
stravy atd. 
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ETIKETY

ALU - hliníková fólie

BOPP - biaxiálně orientovaný polypropylen 

COLD SEAL - studený svár

HOT MELT - speciální lepidlo vyrobené ze synt. 
kaučuku. Lehce přilne k lepenému materiálu.

OPS - orientovaný polystyren

PS - polystyren

PE - polyetylen

PA - polyamid

PET - nejvýznamnější polyester - polyetyléntereftalát 

PETG - kopolyester

PP - polypropylen

PVC - polyvinyl chlorid

SURLYN - kopolymer etylenu s vinylkarboxylovými
kyselinami - v kombinaci s PE vzniká transparentní, 
houževnatý, elastický a málo rozpustný materiál, který 
si zachovává termoplasticitu

IML - In - Mould etiketa se aplikuje na plastový obal 
souběžně ve fázi vstřikování plastového obalu nebo při 
vyfukování a stává se tak jeho neoddělitelnou 
součástí. Životnost etikety je tak stejná jako životnost 
obalu. 

VYSVĚTLIVKYLABEL - WRAP AROUND LABEL - IN MOULD

In - mould etikety jsou vhodné pro tenkostěnné obaly 
kosmetiky, čistících prostředků, barev, nápojů a 
potravin, své využití nachází i v automobilovém 
průmyslu. 

Např. ztužené pokrmové tuky, tavené sýry, 
pomazánky, zmrzliny, polotovary hotových jídel, 
polévek  pomazánkové máslo, krmivo pro zvířata. 

PP pro IML

PS pro IML

Papír

BOPP Label transparentní

BOPP Label metalizovaná

BOPP Label bílá

Papír 

Papír / BOPP MET

Tzv. celoobvodové nebo také zavinovací, 
pásové etiketování. Využívá se především 
u různých druhů lahví na nápoje. Etiketa je 
k produktu přilepena speciálním rychlo - 
schnoucím lepidlem až při balení.   
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TISKOVÉ TECHNOLOGIE

ZÁKLADNÍ PŘEHLED TISKOVÝCH TECHNOLOGIÍ VYUŽÍVANÝCH 
PRO POTISK FLEXIBILNÍCH OBALŮ 
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HLUBOTISKDIGITÁLNÍ TISK FLEXOTISK 

TISKOVÉ TECHNOLOGIE 

Většina obalových fólií (transparentní, perleťová, metalizovaná nebo bílá, cast atd.) je použitelná pro potisk. Záleží tedy pouze na vašich požadavcích na 
vzhled obalu. Pro potisk plastů lze použít 3 základní technologie - flexotisk, hlubotisk a digitální tisk. Společnost ALEDETO Vám nabízí při výrobě vašich 
obalů kombinaci dlouholetých zkušeností v oblasti grafického zpracování, tiskové přípravy a vlastního tisku s vynikajícím obalovým materiálem. 

Tímto spojením jsme schopni dosáhnout prvotřídních výsledků a nabídnout vám tak řešení vašich požadavků. V oblasti flexotisku můžeme nabídnout potisk 
až v 8  barvách. V oblasti digitálního malonákladového tisku využíváme  technologii AGFA DOTRIX MODULAR. 

Flexotisk je technika tisku z výšky, s častým 
využitím u potiskování savých i nesavých materi - 
álů, substrátů na bázi celulózy, plastů, kovových  
fólií, kombinovaných materiálů různých formátů.

Tiskovou formu tvoří tzv. štoček (štoček, matri - 
ce = nosná forma). Štočky jsou tvořeny měkký - mi 
fotopolymery, na které se kresba přenáší fotoche - 
mickou cestou. 

Počet barev popř. dalších povrchových úprav 
obalu, možnosti tiskového stroje rozhodují o 
množství použitých tiskových forem a kvalitě 
tisku. S každou změnou grafického motivu obalu 
je nutné vyrobit nové štočky.  Rychlost tisku okolo 
200 m/min. Flexotisk se tedy hodí pro obaly ve 
velkém nákladu a s neměnnými grafických 
motivy.  

Digitální tisk se od všech tiskových technologií 
liší absencí tiskové formy. Digitální forma 
zpracování je realizována až do fáze tisku. Tato  
technologie umožňuje tisk tzv. variabilních dat, 
kdy je obraz nově digitálně vytvářen pro každý 
výtisk.  Každý výtisk tak může a nemusí obsahovat  
jinou informaci, nebo úplně jiný grafický motiv - 
výsledný produkt je tzv. personalizován.    

Touto technologií je možné potisknout širokou 
škálu materiálů - od fólií, papíru, přes shrink 
sleeve film, etikety až  k  hliníku. 

Hlavní uplatnění digitálního tisku a jeho výhodou je 
malonákladový tisk. Relativní nevýhodou je cena 
tisku, kterou ovlivňuje počet resp. množství výtisků 
jen nepatrně. 

Hlubotisk je tisková technika fungující na principu 
tisku z hloubky. Tisková forma je reliéfní a tiskové 
prvky jsou zahloubeny pod úroveň prvků 
netisknutelných – opačně než u tisku z výšky. 
Tisková místa jsou zaplněna řídkou rychle 
zasychající barvou a při tisku dochází k převzetí 
barvy potiskovaným materiálem. 

Tiskovou formu tvoří ocelový galvanický pokove - 
ný válec s gravírovaným motivem. 

Hlubotisk je nepřekonatelný pro tisk fotografií a 
pro tisk velmi velkých nákladů vysokou 
rychlostí.  
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