v ýro b k y s p o d p i s e m

FIBC

Flexibilní středně objemové vaky
(Flexible Intermediate Bulk Containers)

Naše FIBC vaky
se používají pro…

ZEMĚDĚLSKÉ PRODKUTY
CHEMICKÉ A NEROSTNÉ LÁTKY
FARMACEUTICKÉ PRODUKTY
POTRAVINÁŘSKÉ PRODUTKY
DALŠÍ SPECIÁLNÍ ÚČELY

pevnost,
trvanlivost
a mnohostranné
využití

1 500 000 FIBC VAKŮ/rok

jeden a půl milionu vaků ročně je robustní základna
zkušeností a poznatků, které jsou uloženy
v našich produktech

DO DVOU TÝDNŮ
dodavatelský servis do dvou týdnů
po celé Evropské unii

Naše produkty
Standardní vaky

pro stavební materiály, zemědělské produkty a další běžné materiály
sypkého charakteru.
Standardní BigBagy mohou být vyrobeny ze tkaniny se zátěrem i bez
zátěru. Standardně jsou vybaveny čtyřmi zvedacími závěsy. Provedení víka má řadu možností (viz dále). Design BigBagů může být bez
potisku, nebo s potiskem až třemi barvami.

UN vaky

pro přepravu nebezpečných materiálů
v souladu s požadavky a doporučeními
UN Orange Book.
Naše UN vaky jsou určeny pro přepravu nebezpečného materiálu v
souladu s požadavky a doporučeními OSN pro přepravu nebezpečného zboží (UN-Orange Book) a předpisy pro silniční dopravu (ADR),
železniční dopravu (RID) a lodní dopravu (IMDG kód).
Vyrábíme též vaky vhodné pro všechny typy kódů pro produkty obalové skupiny Y/II a III/Z.

Hygienicky
čisté vaky

pro potravinářství, chemii a farmacii.
Dodržujeme přísné zásady pro výrobu a zpracování produktů sloužících dále v potravinářství, chemickém a farmaceutickém průmyslu.
Naše „čisté provozy“ pro výrobu hygienicky čistých vaků splňují nejpřísnější kriteria platící v segmentu obalové techniky pro přepravu
potravin a chemikálií. Naši zkušení a vyškolení pracovníci vyrábějí
tyto vaky v provozech certifikovaných ISO a HACCP certifikáty. Ultrazvukové řezání tkanin a šicích vláken, detektory kovů, zařízení pro
čištění vaků bez vložek a průběžná kontrola kvality produktů a výroby zajišťují vysokou úroveň našich produktů.

Naše produkty
Vodivé vaky

které eliminují riziko výbuchu způsobené
výbojem statické elektřiny.
Vodivá provedení BigBagů jsou určena pro přepravu a skladování
materiálů a v prostředích kde hrozí nebezpečí výbuchu způsobené
výbojem statické elektřiny nahromaděné při plnění, nebo vyprazdňování obalu. Vodivé vaky je možné uzemněním zbavit statického
náboje a předejít tak výboji.

Vaky s vložkami
pro práškové materiály a materiály
s vysokou absorbcí vlhkosti.

Bigbagy mohou být vyrobeny s vložkami z LDPE, MDPE, HDPE a jejich vzájemných kombinací. Vložky mohou být z vodivého materiálu
typu „C“, tvarované i pravoúhlé. Mohou být vlepené, všité, nebo volně
vložené. Na vložku může být ultrazvukově přivařen ventil. Pro velmi jemné a těkavé materiály doporučujeme kombinaci našich FIBC
vaků se speciálními vložkami.

Q-bagy

které pomáhají optimalizovat
náklady na skladování a přepravu.
Q-BAGy - BigBagy vybavené vnitřní konstrukcí, která pomáhá udržet
jejich pravoúhlý tvar až o 25 % lepším využitím prostoru optimalizuje
přepravní a skladovací náklady.

Naše produkty

FireBag4Sky

pro hašení požáru ze vzduchu.
Speciální hasební vaky používané úspěšně pro vedení hasebního zásahu vrtulníku.

Protipovodňové
systémy z vaků

používané jako jeden z prvků systému
protipovodňové ochrany.

Vaky pro ukládání
potrubí

Vodou proti vodě! Alternativa k tradičním povodňovým hrázím z pytlů písku. Flexibilní komory s vnitřní vložkou z LDPE nebo PVC jsou
naplněny vodou. Výhodou je rychlé plnění a odolnost. Hráz z těchto
vaků je schopna odolat statické vodě až do výšky 80 cm.

Tyto speciální vaky slouží k přesnému ukládání a následné fixaci
potrubí produktovodů a energetických vedení, kde pomáhají eliminovat statický tlak okolní zeminy a podzemní vody.

ve stavebnictví a energetice.

Naše produkty

Velkokapacitní
skladovací sila

Velkokapacitní sila šitá z PP tkanin, jsou vhodná pro uskladnění kuličkového polystyrenu. Vodivé provedení celé konstrukce sil
s možností uzemnění zaručuje vybíjení elektrostatického náboje při
manipulaci s materiálem. Rozměry dle požadavku zákazníka.

Kontejnery
na odpad

pro podpovrchové skladování odpadu.
Speciální kontejnerové vaky s objemem 1,3 m3, 3,0 m3 a 5,0 m3, v
provedení s vnitřní vložkou z PP nebo PVC, jsou určené pro shromažďování a skladování odpadu pod úrovní země například městských
plochách, na odpočívadlech dálnic atd.

Kontejnerové
vložky

pro přepravu sypkých materiálů
ve standardních kamionech
nebo kontejnerech.
Velkokapacitní závěsné vakové vložky, jejichž čelní stěna je provedena s odepínacím otvorem na zip a násypným ventilem/ventily. Na
přání lze přidat okno z PE folie pro kontrolu průběhu plnění.

Naše produkty
Naše výrobky podléhají podrobnému testování a disponují řadou certifikací, které dokládají
jejich kvalitu a funkční vlastnosti.

Bezpečnostní
BAG-riéry

Inovativní použití vaků jako pevných
překážek pro antiteroristické bariéry.
Vaky prošly testováním vedeným laboratořemi DEKRA, při kterém
prokázaly schopnost zastavit vozidlo o velikosti nákladního automobilu 7,5 t z nájezdové rychlosti až 50 km/h.

Prvky provedení vaků

Požárně odolné
provedení vaků
Naše vaky mohou být vyrobeny z materiálů
a pomocí technologií tak, že splní certifikační
požadavky pro odolnost při požáru.

Eliminace
elektrostatického
náboje
Vyrábíme vaky v provedení které umožňuje eliminovat nebezpečí výbuchu iniciovaného výbojem statické elektřiny nasbírané při plnění,
nebo vyprazdňování. Speciální vodový materiál
vaku a uzemňovací body umožní eliminovat náboj statické elektřiny.

Vakuovací
a plnicí ventily
Vaky s vložkami mohou být vybaveny speciálními ventily pro vakuování a následné plnění
inertním plynem. Přepravovaným materiálům,
tak mohou být efektivně uchovány původní
senzorické a nutriční charakteristiky.

Indutainer
kontejnery
pro tekutiny
Ve spolupráci s naším parterem Indutainer
GmbH vyrábíme speciální vaky pro tekuté materiály, schopné uskladnit nejrůznější tekuté
substance. Tyto vaky mohou být vybaveny speciálními výpustnými ventily.

Prvky provedení vaků
Plnicí a výpustné ventily a hrdla
Naše vaky mohou být vybaveny
řadou typů výpustných a plnicích
ventilů sloužících k odebírání obsahu vaku, jeho plněním, nebo
k vakuování a plnění inertním
plynem.

Materiály vaků
Materiály vnější vrstvy

Materiály vložky vaku

Vnější plášť vaků může být vyroben z řady typů tkanin vyráběných přímo v JUTA s širokou
škálou vlastností jako je pevnost, prodyšnost, otěruvzdornost, elektrická vodivost atd.
Materiály vaků mají řadu možností barevného provedení.

Vložky vaků mohou být vyrobeny z řady typů fólií a membrán
podle požadavků na pevnost,
těsnost, zdravotní nezávadnost,
UV odolnost a podobně (HDPE,
EVOH, LDPE, ALU, PEPAPE...).

Materiály vaků
Možnosti pro závěsný systém vaku
Pro závěsné a manipulační systémy našich vaků vyrábíme řadu
provedení popruhů, které splňují
širokou škálu funkčních požadavků. Svým barevným provedením též umožňují individualizaci konkrétního provedení vaku,
čímž usnadňují identifikaci a orientaci při skladových činnostech.

Materiály vaků
Barevné možnosti šití
Barevné provedení vaku je možné ovlivnit i volbou provedení šicího vlákna. Tím je dále možné
zvýšit individualizaci našich vaků.

Provedení horní části vaku

Provedení spodní části vaku

CERTIFIKACE
Výroba vaků je systematicky a dlouhodobě pod dohledem procesů řízení
kontroly kvality a jakostních parametrů našich výrobků. O vysoké kvalitě
svědčí řada certifikací světově uznávaných certifikačních autorit.

Food Safety System certifikát 22000

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Vyrobeno v srdci Evropy
Naše výrobky vyrábíme v režimu “vše pod jednou
střechou” což znamená, že výroba zahrnuje výrobu
vláken, tkaní textilií a končí výrobou a kompletací
vaků, které opouští továrnu připravené k okamžitému použití. Díky tomu jsme schopni velmi pružně reagovat na potřeby našich zákazníků a jsme
schopni vyrobit velmi specifické produkty šité přímo na míru konkrétnímu použití.

