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Střevo je primárně určeno pro použití na výrobu

nízkonákladových salámů s dlouhou dobou údržnosti.

Jde o biaxiálně orientovanou monovrstvu se speciální vnitřní

strukturou vytvářenou heterogenními polymerními řetězci.

Tato prostorová orientace jednotlivých skupin snížuje

propustnost vody, kyslíku a zvyšuje odolnost vůči namáhání.

Ralex S se vyrábí v kalibrech 32 až 144 a ve velmi pestré

barevné paletě. Jeho povrch je možno potiskovat oboustranně

až do 6 barev přímo, nebo fotorealistickým tiskem

(až 265 tis. barev).

Speciální střevo se schopností propouštět přírodní kouř.

Je určeno pro výrobu delikátních zauzených salámů s výraznou

chuťovou i vonnou složkou typickou pro uzené výrobky.

Vyniká výbornou elasticitou a absolutní loupatelností.

Vyrábí se speciální dloužící technologií založené na polyamidové

matrici a kouř pohlcujících polymerních složkách. Rozsah

dodávaných kalibrů se pohybuje od 40 do 90 v barevných

kombinacích hnědá a bordó.

Jeho povrch je možno potiskovat oboustranně až do 6 barev

přímo, nebo fotorealistickým tiskem (až 265 tis. barev).

Pro velmi dobrou zauditelnost doporučujeme potisk bílou

barvou, která nesnižuje prostupnost střeva pro kouř.

Inteligentní membrána navržená pro nové moderní metody

výroby polosušených/sušených salámů. Střevo je velice dobře

zauditelné, nepotřebuje pro fázi sušení drahé sušící komory

ani regulovanou vlhkost (nekroužkuje). Má přírodní vzhled

a po zasušení kopíruje povrch salámu (vrásčitý). Výrobky mají

vyšší dobu trvanlivosti a dobrou loupatelnost.

Vyrábí se v rozsahu kalibrů od 32 do 65 v barevném provedení

hnědá a mahagon. Pro velmi dobrou zauditelnost

doporučujeme potisk bílou barvou, která nesnižuje prostupnost

střeva pro kouř.
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Nízká propustnost kyslíku a vodní
páry při delší skladovací době.

Během skladovací doby si výrobek
zachová hladký povrch.

Vysoká zauditelnost

Perfektní loupatelnost

Dobrá elastičnost.

Příznivá skladovací doba.

Zasušitelné.

Optimální propustnost kouře.

Delší skladovací doba
a perfektní povrch.

Odolný proti plísni.

Minimální úbytek váhy.

Velmi vysoká mechanická pevnost
a elastičnost při vysokorychlostním
plnění

Foto potisk.

Odolný proti plísni.

Vysoká elasticita.

Snadné loupání.

Stabilní kalibr.
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VÝHODY DEVRO:

VŠECHNY DRUHY
VAŘENÝCH SALÁMŮ

VŠECHNY DRUHY VAŘENÝCH
A UZENÝCH VÝROBKŮ

MINI-SALÁMY 32–40 mm
SALÁMY 40–65 mm
TRVANLIVÉ SALÁMY

PEPPERONI
CHORIZO
SOPPRESSATA

Společnost Devro se zaměřuje

na poskytování trvalé hodnoty

svých výrobků s vysokou úrovní

technické podpory, znalosti trhu,

zabezpečení zpětné sledovatelnosti

a bezpečnosti potravin, a neustálé

zlepšování cestou vývoje.

Tyto výrobky pro specialisty byly

vyvinuty tak, aby jejich vlastnosti

splnily konkrétní potřeby trhu.
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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.

Celosvětový servis je dostupný díky vysoce

kvalifikovaným technikům a technologům masa,

vývojovým zázemím, zkušebnou masné výroby

a rozsáhlou distribuční sítí.

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:

TECHNICKÁ PODPORA:

STANDARDY KVALITY:



Střevo bylo navrženo pro vysokorychlostní zpracování

na automatických plnících strojích, nulové váhové úbytky

při tepelném opracování a prodlouženou skladovací dobu

u vařených výrobků.

Je nejlepší volbou pro produkci vařených párků dříve

vyráběných v celulózovém střevě. Vysoká stabilita kalibru

po tepelném opracování umožňuje vyrábět opakovatelně

stejné párky o stejné hmotnosti což je výhodou

při průmyslovém balení. Střevo je možné potiskovat

až šestibarevným motivem z obou stran.

Unikátní střevo, které při zachování všech vlastností plastových

střev – zpracovatelnost na vysokorychlostních narážečkách,

nízké váhové úbytky po tepelném opracování - přidává

schopnost zaudit povrch párku pro jeho lepší chuť vůni

i údržnost. Jedná se o nejlehčeji zauditelné plastové střevo

s velmi dobrou dobou skladovatelnosti. Má vysokou elasticitu,

dobrou loupatelnost a dodává se připravené pro okamžité

použití. Výhodou je jeho schopnost ohřívat neoloupaný párek

neomezeně dlouhou dobu před konzumací bez ztráty kvality

párku po oloupání.

Střevo je možné potiskovat až šestibarevným motivem

z obou stran. Pro výborné výsledky zauzení doporučujeme

potisk bílou barvou.

Nadčasové střívko navržené pro polosuché/suché uzené párky.

Střevo je velice dobře zauditelné, nepotřebuje pro fázi sušení

drahé sušící komory ani regulovanou vlhkost (nekroužkuje).

Má přírodní vzhled a po zasušení kopíruje povrch bílkovinných

vláken (vrásčitý). Výrobky mají vyšší dobu trvanlivosti

a dobrou loupatelnost. Střevo je možné potiskovat

až šestibarevným motivem z obou stran ale pro výborné

výsledné zauzení a zasušení doporučujeme tisknout bílou

barvu.
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Stejná velikost porcí.

Minimální váhové úbytky.

Prodloužená skladovací doba.

Nízká propustnost kyslíku a vody.

Skvělá zauditelnost.

Dostatečná údržnost.

Velmi snadné loupání.

Optimální pohlcování kouře.

Po zasušení kopíruje povrch.

Vynikající snadné loupání.

Hladký povrch.

Neomezené možnosti potisku.

Odolný proti plísni.

Vysoká elasticita

Jednotné porce.

Nízké váhové ztráty

Připraveno k použití přímo
bez dalších úprav.
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VŠECHNY DRUHY VAŘENÝCH VÝROBKŮ
Nejlepší náhrada celulózových střev.

VŠECHNY DRUHY VAŘENÝCH
A UZENÝCH VÝROBKŮ
PÁRKY TYPU HOTDOG

VÍDEŇSKÉ PÁRKY
BRATWURST
SNACK UZENINY

KABANOS
HOVĚZÍ TYČINKY
MINI-PEPPERONI

MINI-CHORIZO
SOPPRESSATA
MINI SA 16–24LÁMY mm

www.devro.com

/ Plasty

PLASTY

VÝHODY DEVRO:

Společnost Devro se zaměřuje

na poskytování trvalé hodnoty

svých výrobků s vysokou úrovní

technické podpory, znalosti trhu,

zabezpečení zpětné sledovatelnosti

a bezpečnosti potravin, a neustálé

zlepšování cestou vývoje.

Tyto výrobky pro specialisty byly

vyvinuty tak, aby jejich vlastnosti

splnily konkrétní potřeby trhu.
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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.

Celosvětový servis je dostupný díky vysoce

kvalifikovaným technikům a technologům masa,

vývojovým zázemím, zkušebnou masné výroby

a rozsáhlou distribuční sítí.

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:

TECHNICKÁ PODPORA:

STANDARDY KVALITY:


