
PRONOVA Påsar & Material

Pronovas systempåsar  Joker® Line™ och Joker® Classic™ är påsar som är unikt designade för våra 
förpackningsmaskiner. 

Påsarna är länkade samman och separeras efter fyllning i förpackningsmaskinen. Byte av påsar kräver inga omställningar i 
förpackningsmaskinen - oavsett storlek, tjocklek eller utförande på påsen - och tar endast ett par minuter. Det innebär att 
det är enkelt för våra kunder att packa flera olika produkter ur sitt sortiment med en och samma förpackningsmaskin. 
 
Produktanpassade påsar
Våra påsar kan beställas i de flesta storlekar, utföranden 
och material så att de passar produkten perfekt.

Valmöjligheter

• Material: PE, PP, laminat.
• Storlek: från 50 upp till 800 mm breda påsar.
• Tjocklek: 30 till 120 μm
• Tryck: upp till 8 färger.
• Utföranden: zipper (återförslutbar), perforering, 

lufthål, ståpåsar, bärhandtag, upphängningshål, 
längdsvets, ryttarpåse (pappryttare eller förstärkt 
plastryttare) m.m.

Ryttarpåsar
Pronova förpackningsmaskin 520 applicerar automatiskt 
pappryttare på påsen i samband med förseglingen. 
Resultatet är en attraktiv och praktisk ryttarpåse utan 
häftklamrar. 

Standardpåsar
För leverans inom 24 timmar.

Joker® Line™ - vårt senaste påssystem.

Storlek Slits Antal/låda
90 x 120 mm 30 mm 5000
110 x 150 mm 30 mm 5000
130 x 170 mm 40 mm 4000
150 x 200 mm 40 mm 4000
200 x 250 mm 50 mm 3000
230 x 350 mm 50 mm 2000

Material: Transparent LDPE, 60 μm och med lufthål.

Joker® Classic - den ursprungliga Joker® påsen.

Storlek Slits Antal/låda
90 x 120 mm 30 mm 5000
110 x 150 mm 40 mm 5000
130 x 170 mm 45 mm 5000
150 x 200 mm 50 mm 3000
200 x 250 mm 70 mm 2000
230 x 350 mm 80 mm 2000

Material: Transparent LDPE, 60 μm och med lufthål.



Rullmatat material

I och med att vi själva extruderar plast och kan trycka i upp till åtta färger så kan 
vi även erbjuda plastmaterial på rulle - tryckt eller otryckt.

Otryckt material
Material: Mono och Coextruderade filmer
Tjocklek: 30 till 120 μm
Maximal rullbredd: 1500 mm
Ytterdiameter på rulle: upp till 1200 mm

Tryckt material
Material: Alla plastmaterial 
Tryckmetod: Flexografi
Antal färger: 8
Tjocklek: 30 till 120 μm
Maximal tryckbredd: 1270 mm
Maximal rullbredd: 1320 mm
Ytterdiameter på rulle: upp till 1000 mm

Certifieringar

ISO 9001
Pronovas ledningssystem är kvalitetscertifierat i enlighet med ISO 9001 vilket 
innebär att våra kunder kan vara säkra på att vi i alla led följer de riktinjer och 
krav på kvalitet som standarden kräver.

ISO 22000
Vår plastverksamhet är även certifierad för livsmedelssäkerhet i enlighet med 
ISO 22000 vilket gör att våra kunder även kan känna sig säkra på att vår material- 
och påstillverkning följer de riktlinjer och krav på livsmedelssäkerhet som 
standarden kräver.

Kvalitet & Säkerhet
Pronovas förpackningssystem står 
för kvalitet och ansvar.

Varje del av verksamheten följer 
standarderna som sätts av ISO 
9001 från det att vi börjar design 
och produktion av maskinerna och 
förpackningsmaterial till leverans, 
service, utbildning och personligt 
bemötande. Vår plastproduktion är 
även livsmedelssäkrat i enlighet med 
ISO 22000.

Samtliga maskiner är CE-märkta.

Förpackningsmaskinerna är 
alltigenom designade med få rörliga 
delar och med en enkelhet som 
gör dem lätthanterliga och lätta att 
underhålla. Svetsenheten går enkelt 
att montera ner utan användning av 
några verktyg.

Våra licenstagare runtom i världen 
tar alla lika mycket ansvar för 
levererade maskiner och material, 
och de är väl tränade för installation, 
utbildning och service av våra 
maskiner.

För ytterligare information är ni alltid 
välkomna att kontakta oss: 

Pronova AB
Olofsdalsvägen 26
302 41 Halmstad

Ring oss: +46 35 171900
Maila oss: sales@pronovaab.se
www.pronovaab.se

ISO 22000


