
V rolích V zásobníku Sáčky 

Označení  
Bublinkové fólie s 

drobnými bublinkami 
RAJABUL 

Perforované bublinkové 
fólie v roli 
RAJABUL 

Bublinková fólie s 
velkými bublinami 

RAJABUL 

Antistatická 
bublinková fólie v roli 

Mini role bublinkové 
fólie 

Perforované bublinkové 
fólie v krabici DISTRIBUL 

Luftpolsterbeutel mit 
Haftklebeverschluss 

RAJABUL 
Luftpolsterbeutel 

Antistatische 
Luftpolsterbeutel 

Fólie 

  
 

 

 

 
 

    

Užití 

Vhodné pro velké a 
neskladné předměty 
 
Volitelná délka fólie 

 
Mini role: Ideální pro 
velké, objemné 
předměty v malém 
množství 
D: 25 m x Š: 100 cm 

 

Balení menších citlivých 
výrobků ve velkých 
množstvích 
 
Snadné použití díky 
perforaci 
 
I pro dlouhé produkty 
(musí být použito v celku) 

 

Balení těžkých a 
křehkých výrobků 
 
Vhodné také jako výplň 
 
Vynikající oddolnost vůči 
nárazům díky velkým 
bublinám 
 
Chrání produkty různých 
velikostí a tvarů 
 
K výběru je hned několik 
druhů šířek od 300 – 
1500 mm. 

Vhodná pro středně 
těžké produkty 
 
Ochranna před 
elektrostatickým 
nábojem (účinnost 6 
měsíců). 
 
Voděodolná. 

Ideální pro balení 
velkých produktů v 
malém množství.  
 
Dobrá ochrana 
povrchů.  
 
Odolná proti roztržení. 
 
Velmi skladná díky své 
velikosti. 

 

Praktický přenosný 
dávkovač. 
 
Snadná manipulace, 
snadné vyjmutí fólie z 
krabice. 
 
Snadné odtržení díky 
perforaci. 

 

Různé velikosti sáčků 
pro ochranu různě 
velikých produktů. 
 
Uzavíratelné s pomocí 
samolepicího uzávěru. 
 
Díky hladkým stranám 
nedochází k otisku 
bublin na produkt. 
 
Třívrstvá bublinková 
fólie. 

 

Různé velikosti sáčků 
pro ochranu různě 
velikých produktů. 
 
Bez samolepicího 
uzávěru. 
 
Dvouvrstvá bublinková 
fólie. 

 

Různé velikosti sáčků 
pro ochranu produktů 
různých velikostí. 
 
Uzavíratelné pomocí 
samolepicího uzávěru. 
 
Chrání proti 
elektrostatickému 
náboji (účinnost 6 
měsíců). 
 

 

Kvalita 

60 µ, PE 
 
 
 
 

60 µ 100 µ, PE 60 µ 60 µ, PE 60 µ,PE 
 

70 µ, 3vrstvá 
 

60 µ, 2vrstvá 
 
 

60 µ 
 
 

Bubliny Ø 10 mm, výška: 4 mm Ø 10 mm, výška: 4 mm Ø 30 mm, výška: 10 mm 
Ø 10 mm, výška: 4 

mm 
Ø 10 mm, výška: 4 mm Ø 10 mm, výška: 4 mm Ø 10 mm, výška: 4 mm Ø 10 mm, výška: 4 mm Ø 10 mm, výška: 4 mm 

Příklady 
užití 

  

 

 
 

  

   
 

          


