
Woreczki folioWe
TorBY folioWe – ldpe, Bopp, cAST
Woreczki folioWe:
● proste
● Z fałdą denną
● dwukomorowe
● Perforowane
● ze skosami
● Z zaokrąglonym dnem
● z wieszakiem
● Z podwójnym zgrzewem
● Z otworami typu „eurodziurka”

TorBY folioWe:
● Market
● Market „DKT”
● Ucho

P.P.H.U. La-Mar Tadeusz Lasota
94-430 Łódź, ul. Demokratyczna 89/93
www.la-mar.com.pl
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Zakres zastosowań
●	Wytrzymałe	 worki	 LDPE	
nadają	 się	 do	 pakowania
produktów przemysłowych,
spożywczych, odzieżowych,
elektronicznych, papier-
niczych,	 fonograficznych,
chemicznych	itp.

Szczegóły
●	Zakres	 temperatur	 robo-
czych: LDPE -600C +800C

●	Deklaracja	 zgodności	 do	
kontaktu	z	żywnością

●	Zastosowanie	 dodatków
uszlachetniających	 m.	 in.:	
poślizgowe, antypoślizgowe,
antybloki, antystatyki, anty-
zamgleniowe,	 stabilizatory	 i
absorbery	 promieniowania
UV,	 reflektory	 podczerwieni,
pochłaniacze wilgoci, we-
dług życzenia klienta

dWUkoMoroWe
●	Możliwość	wykonania	perforacji
●	Na	naszych	produktach	oferujemy
wykonanie 5 kolorowego nadruku
metodą	flexograficzną

Wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [L] 60 mm 400 mm

długość H 100 mm 500 mm

WORECZKI FOLIOWE DWUKOMOROWE

z WieSzAkieM
Worki	 z	 wieszakiem	 wykony-
wane	są	z	folii	CAST	przeźro-
czystej.	 Worek	 zakończony	
jest	 klapką	do	zamykania,	na	
której	 umieszczona	 jest	 bar-
dzo	 mocna	 taśma	 dwustron-
nie	 samoprzylepna	 wielokrot-
nego	 użytku	 (można	 wyjąć	
wyrób	z	worka	 i	ponownie	go	
zapakować).	 Do	 tego	 typu	
worków	 stosujemy	 wieszaki	
białe,	 mleczne	 lub	 przeźro-
czyste	długości	200,	170	i	120	
(mm).	Worki	służą	do	pakowa-
nia	 artykułów	 pościelowych,	
firan,	pokrowców	samochodo-
wych,	odzieży.	Są	estetyczne	
i	 bardzo	 trwałe.	 Wytrzymałe	
worki	CAST	nadają	się	do	
pakowania	 produktów	 prze-
mysłowych,	 elektronicznych,	
papierniczych	itp.

WORECZKI FOLIOWE Z WIESZAKIEM

Wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [L] 220 mm 400 mm

długość H 100 mm 500 mm
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Torba	 typu	 „Market”	 jest	 bar-
dzo	 popularnym	 opakowa-
niem	i	nośnikiem	reklamy.
Na	 torbach	 market	 możemy	
wykonać	wysokiej	 jakości	na-
druk	zdjęciowy	 lub	aplowy	na	
całej	powierzchni.
Torby	market	często	wykorzy-
stuje	 się	 do	 pakowania	 upo-
minków	i	gadżetów.

TORBA TYPU „MARKET”

TORBA FOLIOWA TYPU MARKET

Wymiary produktu

min max

grubość [v] 30 μ 80 μ

szerokość [L] 200 mm 700 mm

zakładka 20 mm 50 mm

długość 200  mm 600 mm

Market Market
z	zakładką	dolną

Market
z	zakładką	dolną

Woreczki folioWe

Asortyment przedsiębiorstwa La-Mar obejmuje różnorod-
ne artykuły do pakowania i przechowywania przykładowych 
artykułów. Udostępniamy między innymi worki LDPE, BOPP, 
CAST, które cieszą się już ogromną popularnością na polskim 
rynku. Dzięki atrakcyjnej cenie i wysokiej jakości wykonania, 
nasze wyroby foliowe spełniają oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających Klientów.

Folia polietylenowa (o niskiej gęstości) charakteryzuje się 
wysoką przeźroczystością oraz połyskiem, dzięki czemu wy-
raźnie podkreśla walory pakowanych w nią produktów.

Oferowane przez nas worki LDPE, BOPP, CAST posiadają 
szeroki asortyment rozmiarów (szerokość już od 20 mm), duży 
zakres grubości folii dopasowany do potrzeb Klienta. Naszym 
atutem jest krótki termin realizacji indywidualnych zamówień na 
worki foliowe oraz pozostałych produktów.

Na workach oraz innych produkowanych przez nas wyro-
bach wykonujemy nadruki według wzoru Klienta.

WORECZKI FOLIOWE PERFOROWANE

PERFOROWANE
Zakres zastosowań
●	Wytrzymałe	 worki	 LDPE	
nadają	 się	 do	 pakowania
produktów przemysłowych,
spożywczych, odzieżowych,
elektronicznych, papier-
niczych,	 fonograficznych,
chemicznych	itp.

Posiadamy	 w	 swojej	 ofercie	
szeroką gamę foli: LDPE,
BOPP,	 CAST	 oraz	 laminaty.
Perforacja	 -	 wzór	 i	 wielkość
jest przygotowywana pod in-
dywidualne potrzeby każdego
kontrahenta.

Wszystkie	 nasze	 produkty	
spełniają europejskie nor-
my i posiadają odpowiednie
certyfikaty jakości zdatności
do	 kontaktu	 z	 żywnością.
W	 zależności	 od	 wymogów	

naszych	 klientów	 przygotowujemy	
w	 formie	 transparentnej	 bądź	 też	 z	
nadrukiem	 w	 technologii	 fleksogra-
ficznej	do	5	kolorów.

Wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [L] 20 mm 1500 + 600 mm

długość H 20 mm 3000 mm
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Zakres zastosowań
●	Wytrzymałe	 worki	 LDPE	
nadają się do pakowania
produktów przemysłowych,
spożywczych,	odzieżowych,
elektronicznych,	 papier-
niczych,	 fonograficznych,
chemicznych itp.

Jesteśmy	 wyspecjalizowa-
nym	 producentem	 worków
foliowych	z	podwójnym	zgrze-
wem. Wykonujemy worki o
standardowych pojemno-
ściach	(10,	20,	25	kg)	jak	i	na	
zamówienie.	 Produkowane
przez	 nas	 worki	 cechują	 się
wysoką wytrzymałością dzięki
zastosowaniu do ich produkcji
najlepszego	 tworzywa	 jak	 i
najmocniejszego	 podwójnego
zgrzewu	w	 technologii	 „dual”.
Dodatkowo wykonujemy worki

Z PODWÓJNYM ZGRZEWEM
z	 makro	 lub	 mikroperforacją,	 która	
zapewnia	oddychalność	produktom.
Na	 workach	 wykonujemy	 nadruki	
fleksograficzne.

WORECZKI FOLIOWE Z PODWÓJNYM ZGRZEWEM

Wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [L] 20 mm 1500 + 600 mm

długość H 20 mm 3000 mm
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zgrzew podwójny

Torba	Market	 „DKT”,	podobnie	
jak	 torba	 market,	 jest	 również	
estetycznym	opakowaniem.
Market	 dkt	 posiada	 wklejone	
wzmocnienie	pod	uchwytem	na	
palce	i	nie	posiada	fałdy	górnej,	
co	 bardzo	 przydatne	 jest	 przy	
nadrukach	na	całej	powierzch-
ni.	 Takie	 opakowanie	 foliowe	
jest	świetnym	nośnikiem	rekla-
my	lub	promocji	marki.

TORBA TYPU MARKET „DKT”

Wymiary produktu

min max

grubość [v] 30 μ 80 μ

szerokość [L] 200 mm 700 mm

zakładka 20 mm 50 mm

długość 200  mm 600 mm

„DKT”
z	zakładką	dolną

„DKT”
z	zakładką	dolną

TORBA FOLIOWA TYPU MARKET „DKT”

Zakres zastosowań
●	Wytrzymałe	 worki	 LDPE	
nadają	 się	 do	 pakowania
produktów	 przemysłowych,
spożywczych,	odzieżowych,
elektronicznych, papier-
niczych, fonograficznych,
chemicznych	itp.

Szczegóły
●	Zakres	 temperatur	 robo-
czych:	LDPE	-600C	+800C

●	Deklaracja	 zgodności	 do	
kontaktu z żywnością

●	Zastosowanie dodatków	
uszlachetniających	 m.	 in.:	
poślizgowe,	antypoślizgowe,
antybloki,	 antystatyki,	 anty-
zamgleniowe, stabilizatory i
absorbery promieniowania
UV,	 reflektory	 podczerwieni,
pochłaniacze	 wilgoci,	 we-
dług	życzenia	klienta.

proSTe

WORECZKI FOLIOWE PROSTE
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Wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [L] 20 mm 1500 + 600 mm

długość H 20 mm 3000 mm

WORECZKI FOLIOWE ZE SKOSAMI

Zakres zastosowań
Torby	 foliowe	 przeznaczone	
do	 pakowania	 odzieży	 na	
wieszaku	-	popularne	„skosy”.	
Zabezpieczają	 ubrania	 przed	
kurzem	 i	 brudem.	 Posiadają	
otwór	 umożliwiający	 wprowa-
dzenie	wieszaka.

Szczegóły
●	Zakres	 temperatur	 robo-
czych: LDPE -600C +800C

●	Deklaracja	 zgodności	 do	
kontaktu	z	żywnością

●	Zastosowanie	 dodatków
uszlachetniających	 m.	 in.:	
poślizgowe, antypoślizgowe,
antybloki, antystatyki, anty-
zamgleniowe,	 stabilizatory	 i	
absorbery	 promieniowania
UV,	 reflektory	 podczerwieni,
pochłaniacze wilgoci, we-
dług życzenia klienta.

ze SkoSAMi

Wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 60 μ

szerokość [L] 500 mm 700 mm

długość H 200 mm 1500 mm

H
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z oTWorAMi
Zakres zastosowań
●	Wytrzymałe	 worki	 LDPE	
nadają się do pakowania
produktów przemysłowych,
spożywczych,	odzieżowych,
elektronicznych,	 papier-
niczych,	 fonograficznych,
chemicznych itp.

WORECZKI FOLIOWE Z OTWORAMI

Wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [L] 20 mm 1500 + 600 mm

długość H 20 mm 3000 mm

H
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Rodzaje	otworów

Woreczki	z	euro	otworem	mogą	mieć	różne	systemy	
do jedno lub wielokrotnego zamykania od góry lub	
od dołu: z paskiem kleju bądź ze zgrzewem.

TORBA TYPU „UCHO”

TORBA FOLIOWA TYPU „UCHO”

Torba	 typu	 „Market”	 jest	 bar-
dzo	 popularnym	 opakowa-
niem	i	nośnikiem	reklamy.
Na	 torbach	 market	 możemy	
wykonać	wysokiej	 jakości	na-
druk	zdjęciowy	 lub	aplowy	na	
całej	powierzchni.
Torby	market	często	wykorzy-
stuje	 się	 do	 pakowania	 upo-
minków	i	gadżetów.

Wymiary produktu

min max

grubość [v] 30 μ 80 μ

szerokość [L] 200 mm 700 mm

zakładka 20 mm 50 mm

długość 200  mm 600 mm

Ucho Ucho
z	zakładką	dolną

Ucho	z	zakładką	dolną
i	wzmocnionym	uchem
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Zakres zastosowań
●	Wytrzymałe	 worki	 LDPE	
nadają	 się	 do	 pakowania
produktów przemysłowych,
spożywczych, odzieżowych,
elektronicznych,	 papier-
niczych,	 fonograficznych,
chemicznych	itp.

Szczegóły
●	Zakres	 temperatur	 robo-
czych: LDPE -600C	+800C

●	Deklaracja	 zgodności	 do	
kontaktu z żywnością

●	Zastosowanie dodatków	
uszlachetniających	 m.	 in.:	
poślizgowe,	antypoślizgowe,
antybloki,	 antystatyki,	 anty-
zamgleniowe, stabilizatory i
absorbery promieniowania
UV,	 reflektory	 podczerwieni,
pochłaniacze	 wilgoci,	 we-
dług	życzenia	klienta

Z FAŁDĄ DENNĄ
●	Możliwość	wykonania	perforacji
●	Na	naszych	produktach	oferujemy	
wykonanie 5 kolorowego nadruku
metodą	flexograficzną

WORECZKI FOLIOWE Z  FAŁDĄ DENNĄ

Wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 100 μ

szerokość [L] 40 mm 800 mm

długość H 20 mm + d 900 mm

Zakres zastosowań
● Wytrzymałe	worki	LDPE/
BOPP	nadają	się	do	
pakowania produktów 
przemysłowych, spożywczych, 
odzieżowych, elektronicznych, 
papier-niczych,	
fonograficznych, chemicznych	
itp. Szczegóły
●	Zakres	temperatur	robo-
czych: LDPE -600C +800C ●	
Deklaracja	zgodności	do	
kontaktu	z	żywnością
●	Zastosowanie	dodatków 
uszlachetniających	m.	in.:	
poślizgowe, antypoślizgowe, 
antybloki, antystatyki, anty-
zamgleniowe,	stabilizatory	i	
absorbery	promieniowania UV,	
reflektory	podczerwieni, 
pochłaniacze wilgoci, we-dług 
życzenia klienta	

Z ZAOKRĄGLONYM DNEM
●	Możliwość	wykonania	perforacji
●	Na	naszych	produktach	oferujemy	
wykonanie 5 kolorowego nadruku
metodą	flexograficzną

WORECZKI FOLIOWE Z  FAŁDĄ DENNĄ ZAOKRĄGLOBYMI ROGAMI

Wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [L] 100 mm 400 mm

długość H 20 mm 3000 mm

H
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TorBY folioWe 

Firma La-Mar oferuje torby foliowe z nadrukiem jak rów-
nież bez nadruku, które wyróżniają się wysoką jakością, trwa-
łością, a także estetycznym wyglądem. Dajemy możliwość 
naniesienia na powierzchnię produktu ciekawej grafiki, logo, 
danych teleadresowych, sloganu reklamowego, itp.

Dostępne w naszej ofercie torby foliowe powstają na bazie 
materiałów o różnych gramaturach. Rodzaj wykorzystanego 
surowca dostosowujemy do wymogów oraz oczekiwań na-
szych Klientów. Wykorzystujemy folie LDPE, BOPP, CAST. 

Tworzymy projekty opakowań od podstaw bądź moderni-
zujemy dotychczasowe rozwiązania. W efekcie otrzymujemy 
eleganckie i praktyczne produkty, które stanowią doskonały 
nośnik informacji promujących działalność przedsiębiorstwa.

Torby reklamowe w prosty sposób wpływają na pełniejszą 
identyfikację wizualną marki przez większe grono odbiorców.

P.P.H.U. La-Mar Tadeusz Lasota
94-430 Łódź, ul. Demokratyczna 89/93
www.la-mar.com.pl



rĘKawy Foliowe

zakres zastosowań
●	Automaty	 pakujące	 sub-
stancje sypkie, produkcja
worków,	 torebek,	 zabezpie-
czanie	 przed	 uskodzeniem
artykułów	 przemysłowych,
chemicznych i spożywczych

RĘKawy Foliowe

RĘKawy foliowe

szczegóły
●	Zakres	 temperatur	 robo-
czych:	LDPE	-600C +800C

●	Deklaracja	 zgodności	 do
kontaktu	z	żywnością

●	Zastosowanie dodatków	
uszlachetniających m. in.:
poślizgowe, antypoślizgo-
we,	 antybloki,	 antystatyki,
antyzamgleniowe,	 stabi-
lizatory i absorbery pro-
mieniowania UV, reflektory
podczerwieni, pochłaniacze
wilgoci,	 według	 życzenia
klienta

L

V

wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [l] 40 mm ... mm

długość nieograniczona nieograniczona

●	Możliwość	wykonania	perforacji
●	Na	naszych	produktach	oferujemy
wykonanie	 5	 kolorowego	nadruku
metodą flexograficzną

pÓłrĘKawy
 Foliowe

zakres zastosowań
●	Automaty	 pakujące	 sub-
stancje sypkie, produkcja
worków,	 torebek,	 zabezpie-
czanie	 przed	 uskodzeniem
artykułów	 przemysłowych,	
chemicznych i spożywczych

pÓłrĘKawy Foliowe

PÓŁRĘKawy foliowe

szczegóły
●	Zakres	 temperatur	 robo-
czych:	LDPE	-600C +800C

●	Deklaracja	 zgodności	 do	
kontaktu	z	żywnością

●	Zastosowanie dodatków	
uszlachetniających m. in.:
poślizgowe, antypoślizgo-
we,	 antybloki,	 antystatyki,
antyzamgleniowe,	 stabi-
lizatory i absorbery pro-
mieniowania UV, reflektory
podczerwieni, pochłaniacze
wilgoci,	 według	 życzenia	
klienta

L
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wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [l] 40 mm ... mm

długość nieograniczona nieograniczona

●	Możliwość	wykonania	perforacji
●	Na	naszych	produktach	oferujemy	
wykonanie	 5	 kolorowego	nadruku
metodą flexograficzną

rĘKawy Foliowe
 Z ZAKładKami

zakres zastosowań
●	Automaty	 pakujące	 sub-
stancje	 sypkie,	 produkcja
worków,	 torebek,	 zabezpie-
czanie przed uskodzeniem
artykułów przemysłowych,
chemicznych	i	spożywczych

rĘKawy Foliowe
 z zaKładKami

RĘKawy foliowe Z ZaKŁaDKami

szczegóły
●	Zakres	 temperatur	 robo-
czych: LDPE -600C	+800C

●	Deklaracja	 zgodności	 do
kontaktu z żywnością

●	Zastosowanie dodatków	
uszlachetniających	 m.	 in.:
poślizgowe,	 antypoślizgo-
we,	 antybloki,	 antystatyki,
antyzamgleniowe, stabi-
lizatory i absorbery pro-
mieniowania	 UV,	 reflektory
podczerwieni,	 pochłaniacze
wilgoci,	 według	 życzenia
klienta

L
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wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [l] ... mm ... mm

zakładka ... mm ... mm

długość ... mm ... mm

obwód ...  mm ... mm

●	Możliwość	wykonania	perforacji
●	Na	naszych	produktach	oferujemy
wykonanie 5 kolorowego nadruku
metodą flexograficzną

pÓłrĘKawy
 Foliowe

Z ZAKładKami

pÓłrĘKawy Foliowe
z zaKładKami

zakres zastosowań
●	Automaty	 pakujące	 sub-
stancje	 sypkie,	 produkcja
worków,	 torebek,	 zabezpie-
czanie	 przed	 uskodzeniem
artykułów przemysłowych,
chemicznych i spożywczych

PÓŁRĘKawy foliowe Z ZaKŁaDKami

szczegóły
●	Zakres	 temperatur	 robo-
czych: LDPE -600C	+800C

●	Deklaracja	 zgodności	 do	
kontaktu z żywnością

●	Zastosowanie dodatków	
uszlachetniających	 m.	 in.:
poślizgowe,	 antypoślizgo-
we,	 antybloki,	 antystatyki,
antyzamgleniowe, stabi-
lizatory i absorbery pro-
mieniowania	 UV,	 reflektory
podczerwieni,	 pochłaniacze
wilgoci,	 według	 życzenia	
klienta

L

V

●	Możliwość	wykonania	perforacji
●	Na	naszych	produktach	oferujemy	
wykonanie 5 kolorowego nadruku
metodą	flexograficzną

wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [l] ... mm ... mm

zakładka ... mm ... mm

długość ... mm ... mm

KAPTURY Foliowe

zakres zastosowań
●	Automaty	 pakujące	 sub-
stancje sypkie, produkcja
worków, torebek, zabezpie-
czanie	 przed	 uskodzeniem
artykułów	 przemysłowych,
chemicznych	i	spożywczych

KapTUry Foliowe

KaPTURy foliowe

szczegóły
●	Zakres	 temperatur	 robo-
czych:	LDPE	-600C +800C

●	Deklaracja	 zgodności	 do	
kontaktu	z	żywnością

●	Zastosowanie	 dodatków
uszlachetniających	 m.	 in.:
poślizgowe, antypoślizgo-
we, antybloki, antystatyki,
antyzamgleniowe,	 stabi-
lizatory	 i	 absorbery	 pro-
mieniowania	 UV,	 reflektory
podczerwieni, pochłaniacze
wilgoci, według życzenia
klienta

H1

H=H1+H2

H2

wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [l] ... mm ... mm

zakładka [l1] ... mm ... mm

długość [H] ... mm ... mm

obwód* ...  mm ... mm

●	Możliwość	wykonania	perforacji
●	Na	naszych	produktach	oferujemy
wykonanie	nadruku

*	obwód	=	2L	+	4L1

woreCzKi Foliowe

woreczki foliowe doskonale nadają się do pakowania małych 
produktów spożywczych, przemysłowych, elektronicznych, 
papierniczych itd. Cechuje je wysoka przejrzystość 
i optymalna przepuszczalność pary wodnej. Chronią przed 
roztoczami, brudem i wilgocią.

istnieje możliwość wykonania perforacji.

Nasz woreczki foliowe posiadają deklarację zgodności  
do kontaktu z żywnością.

Na życzenie klientów realizujemy nadruki na woreczkach 
metodą flexograficzną.

zakres zastosowań
●	Wytrzymałe	 worki	 LDPE	
nadają się do pakowania
produktów przemysłowych,
elektronicznych,	 papierni-
czych	itp.

●	Produkowane	 worecz-
ki znajdują zastosowanie
w zróżnicowanych syste-
mach	pakujących.

szczegóły
●	Zakres	 temperatur	 robo-
czych:	LDPE	-600C	+800C

●	Deklaracja	 zgodności	 do	
kontaktu z żywnością

●	Zastosowanie dodatków	
uszlachetniających	 m.	 in.:
poślizgowe,	 antypoślizgo-
we,	 antybloki,	 antystatyki,
antyzamgleniowe, stabiliza-
tory i absorbery promienio-
wania	 UV,	 reflektory	 pod-

woreCzKi Foliowe*

woReCZKi foliowe

czerwieni,	 pochłaniacze	 wilgoci,	
według	życzenia	klienta

●	Możliwość	wykonania	perforacji
●	Na	naszych	produktach	oferujemy
wykonanie	 5	 kolorowego	nadruku
metodą flexograficzną

L

H

V
zgrzew

wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [l] 20 mm 1500 + 600 mm

długość H 20 mm 3000 mm

* szczegółowy	opis	produkowanych	woreczków	w	ulotce	reklamowej	„woreczki	foliowe”

Folie przemysłowe ldpe/mdpe

●Taśmy foliowe
●rękawy foliowe
●półrękawy foliowe
●rękawy z zakładkami
●półrękawy foliowe
●Kaptury foliowe
●woreczki foliowe

p.p.H.U. la-mar Tadeusz lasota
94-430 łódź, ul. demokratyczna 89/93
www.la-mar.com.pl Taśmy Foliowe

produkowane przez firmę la-mar folie ldpe cechuje wysoka 
wytrzymałość na przebicia i rozerwania. produkt polietyleno-
wy wyróżnia najlepsza przeźroczystość spośród wszystkich 
dostępnych foli. Folia ldpe o niskiej gęstości, cieszy się poły-
skiem i dużą rozciągliwością.

zakres zastosowań
●	Izolacja,	 granulaty	 mineral-
ne,	 substraty	 organiczne,
wełna	szklana,	artykuły	spo-
żywcze,	 chemiczne,	 prze-
mysłowe itp.

Taśmy Foliowe

Taśmy foliowe

szczegóły
●	Zakres	 temperatur	 robo-
czych: LDPE -600C +800C

●	Deklaracja	 zgodności	 do	
kontaktu z żywnością

●	Zastosowanie	 dodatków
uszlachetniających	 m.	 in.:
poślizgowe, antypoślizgo-
we, antybloki, antystatyki,
antyzamgleniowe, stabi-
lizatory	 i	 absorbery	 pro-
mieniowania	 UV,	 reflektory
podczerwieni, pochłaniacze
wilgoci, według życzenia
klienta

L

V

wymiary produktu

min max

grubość [v] 16 μ 200 μ

szerokość [l] 40 mm 160 mm

długość nieograniczona nieograniczona

●	Możliwość	wykonania	perforacji
●	Na	naszych	produktach	oferujemy	
wykonanie	 5	 kolorowego	nadruku
metodą flexograficzną

p.p.H.U. la-mar Tadeusz lasota
94-430 łódź, ul. demokratyczna 89/93
www.la-mar.com.pl




