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EDICOL
Kolagenní film vhodný pro vařené šunky, uzené šunky,
šunky sušené vzduchem, pečeně, paštiky, salámy v síťce,
masové rolády a polotovary.
Pro většinu použití v barvě čisté, pro intenzivní kouřový vzhled
v různých barvách, s možností perforace.
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KOLAGENNÍ FILM

/ Kolagen
/ Film

EDICOL
HLAVNÍ VÝHODY:

Široká řada použití pro plochý
i tubulární film.
Možnost perforace pro lepší
konečný vzhled.
Pro většinu použití v barvě čisté,
pro intenzivní kouřový vzhled
v různých barvách, s možností
perforace.
Vynikající propustnost pro kouř
a dokonalý příjem barvy.

VHODNÉ PRO:

Plochý film dostupný v šířkách
10 – 62 cm.
Tubulární film dostupný v průměrech
50 – 150 mm.
Snadné odstranění síťky z finálního
produktu.
Pro produkty s přidanou hodnotou.
Dokonalý vzhled finálního produktu.
Po tepelném opracování se film stává
neoddělitelnou součástí finálního
produktu.

VAŘENÉ ŠUNKY
UZENÉ ŠUNKY
ŠUNKY SUŠENÉ
VZDUCHEM
PEČENĚ
PAŠTIKY
SALÁMY V SÍŤCE
MASOVÉ ROLÁDY
POLOTOVARY

EDICOL S – PLOCHÝ KOLAGENNÍ FILM:

Plochý kolagenní film na roli nebo v přířezech dodá vašim produktům
vysoce kvalitní konečný vzhled. Efektivní zpracování, dobrý příjem kouře,
snadné vaření a jednoduché odstranění síťky znamená radost z použití.
Vysoký lesk povrchu dodává výrobku dokonalý vzhled.
EDICOL T – TUBULÁRNÍ KOLAGENNÍ FILM:

Tubulární kolagenní film poskytuje stejné výhody jako plochý film,
navíc umožňuje zpracování na všech běžných typech poloautomatických
nebo automatických narážecích zařízení s automatickým kapsováním.
Tyto vlastnosti přinášejí nové oblasti použití.

TECHNICKÁ PODPORA:
Celosvětový servis je dostupný díky vysoce
kvalifikovaným technikům a technologům masa,
vývojovým zázemím, zkušebnou masné výroby
a rozsáhlou distribuční sítí.

STANDARDY KVALITY:
Neustále usilujeme o poskytování vysoké úrovně
kvality výrobků a výroby podle standardů kvality
ISO 9001, standardů bezpečnosti potravin
FS 22000 a, kde je to vhodné, standardů BRC.
Zpětná sledovatelnost surovin pro naše výrobky
poskytuje vysokou úroveň zajištění bezpečnosti
vašich finálních výrobků.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY:
Skladujte neotevřené krabice v chladných
a suchých podmínkách (5°C až 25°C).
Znovu uzavírejte otevřená balení do neprodyšné
nádoby nebo pytlů, aby nedošlo ke ztrátě vlhkosti.

TIPY / ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ:
Edicol-T se dodává řásněný. Lze jej účinně použít
na všechny běžné typy poloautomatických
nebo automatických narážecích zařízení.
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Role nebo přířezy o šířce 10-62 cm odpovídají
konkrétním potřebám finálního výrobku.

