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Keramiske produkter
- fremstillet i Europa beror på keramisk emballage i stentøj til bl.a. fødevarer, drikkevarer og skønhedsindustrien. Det, uagtet om hvor forskelligt indholdet er: spiselige artikler, olier, kager, øl, eller vin.
Vi har med dette udvalg ideelle løsninger til emballering i høj kvalitet.
Stentøj giver en række produktfordele. De er fødevaresikre, syre- og alkaliresistente, egnet til mikrobølgeovn,
og til kulsyreholdige drikkevarer. For plejeprodukter med de specifikke krav der kan være til det, er løsningen
også lige for, idet de kan let fyldes og lukkes tæt på ethvert traditionel tappeanlæg.
De naturlige glasurer findes i en stor pallette, fra mat til blank, giver en række forskellige designmuligheder. Alle produkter er egnede til keramisk tryk og kan også leveres mærket eller etiketteret efter opgave.
Nogle af mulighederne illustreres i det følgende:

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/emballage/sider/229/sider/229.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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Materialet, og dets fordele. Anvendelsesområder: Øl og spiritus - Vin og olie - Madvarer - Hudplejeprodukter - Former og farver - Lukningstyper…
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Siden 1963 har man i produktionen anvendt ler fra Westerwald - et materiale med fremragende
egenskaber, takket være den høje kvalitet og renhed. Man bruger denne ler til keramiske flasker og krukker
til fødevare- og drikkevare. Forgængere, de berømte pottemagere er grundlaget for disse produktioner, og
bruger stadig denne viden og de gamle produktionsmetoder i det 21. århundrede, hvor ekspertisen, erfaring
og personalet til det igangværende forsknings- og udviklingsarbejde tager udgangspunkt i det.
Kort sagt - en verdensomspændende, avanceret proces i bearbejdning og produktion af originalt stentøj.
Tag for eksempel skruetoppe til keramiske flasker, hvor man til dato er den eneste udbyder af disse
produkter.
Uanset hvad De som kunde ønsker, kan vi sikre løsninger, der dækker alle aspekter af keramisk emballage.
Men tilgangen til produkterne, der ”forefindes i baghaven” behøver man ikke at gå langt, og kan derfor
holde transportomkostningerne nede. Leret er kendetegnet ved sin neutrale lyse farve, hvilket gør det perfekt
til de fleste produktgrupper: Terra Cotta i den kendte røde farve, der brændes ved lave temperaturer.
Fajance, der med en given glasur kan være velegnet til de fleste løsninger. Stentøj, der brændes ved 1200
C°, og som selv uden glasur holder sin form, og har en høj styrke.

Stentøj er til gavn for alle, brugeren og produkterne, idet alle anvendte materialer er fødevaresikre, da materialet ikke interagere med påfyldningsmaterialet. Stentøj giver 100 % lysbeskyttelse. Alle produkter har den største dimension nøjagtighed og styrke og er udviklet til automatiske aftapningsanlæg.
De kan vælge mellem forskellige typer lukninger.
Flasker: Kork, skruetop, svingtop eller kronehætte. Krukker: PE-lås eller øverste låg, kork og aluminium låg, med forskellige glasurer til det ydre design,
bl.a. slidbestandig eller alkaliresistent.
Logo og identifikation kan udføres ved mærkning eller direkte tryk.

Stentøj er et utroligt alsidigt materiale
- og som kan anvendes til mad og drikke, eller til hudplejeprodukter: flasker
og krukker produceret i suveræne kvaliteter, i designs der kan tiltrækkes de
kræsne, også, hvor skræddersyede løsninger, helt ned til detaljen kan
efterkommes.
Vi har med dette udvalg ideelle løsninger til emballering i høj kvalitet
- individuelt produceret efter Deres krav,.
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Vin og olier
- klassikere der er tilbagevendende.
Selv i gamle tider brugte grækerne og romerne lerkar til opbevaring og transport af deres dyrebare vine. En
klassisk opbevaringsmetode, der i dag - 2000 år senere - stadig er brugbar, og med stentøjsflasker sikres De
at vin og olie får et nyt karakteristisk udseende; robust, ægte, og jordnær. Flaskehalsen er egnet til at blive
korket op med standard, natur eller plastlukninger på almindeligt udstyr. Disse stentøjsflasker er også glaseret indvendigt og efterlader ingen rester efter rengøring, hvorfor de, helt i tråd med genbrugstanken, kan genanvendes.

Hudplejeprodukter
- optimal beskyttelse af delikate produkter.
Uanset hvor ualmindeligt det er, er keramiske artikler anvendelige til alle hudplejeprodukter, bl.a. saunaolier,
sæber, cremer og lotions, der ydermere kan virke mere stilfulde end plast eller glas. Produkterne kan leveres
med lås, en øvre hætte, en pumpedispenser, eller kork.
Keramiske emballager - til kosmetik.
• Udviklet til at være let integreret i automatiske påfyldningslinjer.
• Velegnet til mange forskellige lukninger.
• 100 % lys- og ultraviolet barriere.
• Fås i mange forskellige glasurer.
Etikettering og tiltrykt budskab kan tilføres efter opgave.
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Stentøjsflasker og krukker er velegnet til næsten alle slags lukningstyper
- lukninger, naturlig kork, syntetisk kork, dekorativt kork, swing-top flasker, naturlig vokset kork, kronehætter,
PE-låse- og kapsler, aluminiums låg eller med metalfolier ... Vælg mellem et bredt udvalg af lukninger, der
opfylder Deres krav og illustrere koncept og produkter fra den bedste side. Forlang eventuelt prøver af det De
har i tankerne.

De her illustrerede farver er ikke dækkende for den originale glasur, forlang gerne en glasurprøve.
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Emballageløsninger i keramik - til fødevarer.
• Fremstillet efter nøjagtige tolerancer.
• Egnet til mange forskellige lukninger.
• Bred vifte af glasurer.
• 100 % barriere mod ultraviolet og synligt lys.
Keramiske emballager - til vin og olier.
• 100 % barriere mod ultraviolet og synligt lys.
• Fremragende beskyttelse mod temperaturvariation.
• Præcise fremstillingstolerancer.
• Brændes ved høje temperaturer for at sikrer mod lækage.
• Bred vifte af glasurer.
Keramiske emballager - til spiritus.
• Præcise fremstillingstolerancer.
• Udviklet til at være let integreret i automatiske påfyldningslinjer.
• Bred vifte af glasurer.
• Velegnet til kork, skruelåg, eller klemmelåse.
Keramiske emballager - til øl.
• Høj modstand mod kompressionsstyrker og nøjagtige
fremstillingstolerancer.
• Udviklet til at være let integreret i automatiske påfyldningslinjer.
• Velegnet til både kronetæpper og klemmelåse.
• 100 % lys- og ultraviolet barriere.
• Fås i mange forskellige glasurer.
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