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W Eurocast koncentrujemy się na wdrażaniu 
rozwiązań, które są innowacyjne nie tylko ze względu 
na skład i właściwości przetwórcze, ale głównie ze
względu na ograniczony wpływ na środowisko. 

Na szym ce lem jest pro duk cja fo lii sta no wią cych opty mal ne roz wią -
za nie zgod ne z kon cep cją GOZ (go spo dar ki w obie gu za mknię -
tym) – chro nią cych pla ne tę, jed no cze śnie bę dą cych war to ścio -
wym pro duk tem speł nia ją cym wszel kie wy ma ga nia do ty czą ce
opa ko wań do kon tak tu z żyw no ścią. 
Je ste śmy świa do mi, iż sta no wi my pierw sze ogni wo w dłu gim 
łań cu chu pro ce sów pa ko wa nia żyw no ści i to my, wdra ża jąc no wo -
cze sne tech no lo gie sto so wa ne przy pro duk cji fo lii, roz po czy na my
dzia ła nia pro eko lo gicz ne. Na szym Klien tom, dla któ rych bez pie -
czeń stwo do star cza nej żyw no ści, jak rów nież aspek ty śro do wi -
sko we są naj waż niej sze, do star cza my sze ro ki asor ty ment fo lii 
gięt kich i sztyw nych, z po twier dzo ną ja ko ścią, sta no wią cych roz wią -
za nie na da ją ce się do re cy klin gu.
Uży wa my rocz nie oko ło 11 tys. ton su row ca po kon sump cyj ne go
po zy ska ne go ze zu ży tych bu te lek, któ ry po in no wa cyj nym spo so -
bie oczysz cza nia speł nia wy mo gi EFSA do ty czą ce ma te ria łów
do kon tak tu z żyw no ścią. Pro du ku je my fo lię sztyw ną APET na wet

z 85% rPET – su row ca z re cy klin gu. Do koń ca 2020 r. pla nu je my
zwięk szyć moż li wy udział rPET do 100%. W ten spo sób pro du ko -
wa na przez nas fo lia za pew nia dru gie (lub na wet dzie sią te) ży cie
pro duk tom wcze śniej uzna nym za od pad, jak rów nież sa ma mo że
być po now nie prze two rzo na. 
Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom bran ży wpro wa dzi li śmy
do ofer ty czar ną fo lię APET nie za wie ra ją cą sa dzy pig men to wej, co
po ma ga ogra ni czyć w istot nym stop niu emi sję dwu tlen ku wę gla,
jed no cze śnie umoż li wia jąc obieg za mknię ty czar nych opa ko wań.
Opa ko wa nia z czar nej fo lii car bon free mo gą być au to ma tycz nie wy -
kry wa ne w za kła dach re cy klin gu z uży ciem tech no lo gii bli skiej pod -
czer wie ni (NIR), co na ogół jest nie moż li we w przy pad ku czar nych
opa ko wań za wie ra ją cych sa dzę pig men to wą, czy li po wszech nie
sto so wa ny czar ny pig ment. 

W sta łej ofer cie po sia da my se rię pro duk tów BO PET CRY STAL LI NE.
Są to fo lie wy so ko ba rie ro we, mo no ma te ria ło we opar te na tech-
no lo gii po włok z trans pa rent ne go tlen ku alu mi nium (AlOx), bę dą ce -
go w peł ni re cy klo wal ną ba rie rą. Pro duk ty z li nii CRY STAL LI NE są 
za pro jek to wa ne tak, by zna la zły za sto so wa nie w sze ro kim spek -
trum re ali za cji, sta no wiąc roz wią za nie zgod ne z Cir cu lar Eco no my.
Wy ro by o ide al nych pa ra me trach za rów no dla pro duk tów su chych
(któ rym de dy ko wa na jest jed na z fo lii z li nii CRY STAL LI NE o wy so -
kiej ba rie ro wo ści na tlen i pa rę wod ną – OTR <1 cm3/m2; WVTR
1,25 g/m2), jak rów nież dla pro duk tów wy ma ga ją cych od por no ści
w wa run kach wy so kiej wil got no ści (dla któ rych opra co wa li śmy
spe cjal ną po wło kę, o wy so kiej trwa ło ści po wle cze nia, tak że w przy -
pad ku umiesz cze nia wy ro bów w wo dzie. Roz wią za nie to wy ka-
zu je ba rie ro wość na pa rę wod ną na po zio mie 0,1 g/m2). Na sze po -
wło ki wy so ko ba rie ro we zna czą co wy dłu ża ją przy dat ność wy ro -
bów do spo ży cia. Po nad to po zwa la ją wy eli mi no wać pro ces la mi na -
cji stan dar do wej fo lii PET z ta ki mi ma te ria ła mi jak fo lia PP,
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PE/EVOH/PE, alu mi nium, co wią że się ze zmniej sze niem ma sy
opa ko wa nia, dzię ki cze mu zmniej szo na jest ilość su row ca wy ko rzy -
sty wa ne go do pro duk cji opa ko wań, a w kon se kwen cji ma sa od pa -
du opa ko wa nio we go. Nad rzęd nym atu tem roz wią za nia, ze wzglę -
du na struk tu rę fo lii, jest moż li wość 100% re cy klin gu wy ko na nych
opa ko wań. W li nii CRY STAL LI NE wy stę pu ją rów nież pro duk ty na
ba zie PP. Fo lie BOPP CRY STAL LI NE wy ka zu ją niż szą prze pusz -
czal ność tle nu i pa ry wod nej w po rów na niu z ogól no do stęp ny mi
roz wią za nia mi (OTR: 5,0 cm3/m2; 4,5 g/m2). Fo lie z li nii CRY STAL -
LI NE znaj du ją za sto so wa nie wszę dzie tam, gdzie wy ma ga ny jest
dłu gi okres przy dat no ści do spo ży cia, zwłasz cza w przy pad ku ta -
kich pro duk tów jak doj rze wa ją ce wę dli ny, se ry, wę dzo ne ry by;
spraw dza ją się rów nież w za sto so wa niu do świe żej żyw no ści.
W opar ciu o po wyż sze roz wią za nia do star cza my dla na szych Klien -
tów fo lie z se rii CRY STA -LID, wy ko rzy sty wa ne ja ko fo lie przy kryw -
ko we, ba zu ją ce na mo no ma te ria łach: PET (mo no PET lid ding film)
lub PP (mo no PP lid ding film). Fo lie gór ne CRY STA-LID cha rak te ry -
zu ją się ide al ny mi pa ra me tra mi zgrze wa nia (do stęp ne za rów no
z wła ści wo ścia mi se al, jak i pe el), a tak że w opcji z AF (an ti fog). Pro -
duk ty CRY STA -LID wy ko na ne są wy łącz nie z mo no two rzyw, przez
co mo gą być pod da wa ne re cy klin go wi w 100%. 

By stwo rzyć opa ko wa nie przy ja zne śro do wi sku, przed sta wia my
Klien tom ca ło ścio we roz wią za nia ide al nie współ gra ją cych pro duk -
tów – fo lii CRY STA -LID przy kryw ko wej oraz fo lii mo no -APET z opcją
zgrze wal ną. Oba pro duk ty za sto so wa ne wspól nie sta no wią roz -
wią za nie, któ re mo że być pod da ne peł ne mu re cy klin go wi, co jest
nie moż li we w przy pad ku sto so wa nych po wszech nie na ryn ku wie -
lo war stwo wych opa ko wań z fo lii ko ek stru do wa nych, wy ko na nych
z róż nych ma te ria łów. 

Eu ro cast Sp. z o.o. mi ni ma li zu je wpływ pro duk cji na oto cze nie, 
po cząw szy od wdro że nia wszyst kich ob ostrzeń hi gie nicz nych 
zwią za nych z sys te ma mi ISO 22000 i BRC, a skoń czyw szy na tech -
no lo gii re gra nu la cji fo lii.
Na każ dym eta pie pro duk cji przy wią zu je my du żą wa gę do ochro ny
śro do wi ska. Kon cen tru je my na sze dzia ła nia na pro ce sach wy twa -
rza nia tak, aby by ły przy ja zne śro do wi sku. Dzia ła nia te do ty czą
pro duk cji, ale rów nież skła do wa nia czy trans por tu. Sto su je my naj -
now sze tech no lo gie w za kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej na li -
niach pro duk cyj nych, jak rów nież prze pro wa dzi li śmy in we sty cję
po le ga ją cą na wy mia nie ca łe go źró dła świa tła na oświe tle nie LED,
co po zwo li ło zna czą co zre du ko wać nasz ślad wę glo wy.

www.eurocast.com.pl
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