
КАТАЛОГ ПАКУВАЛЬНОЇ ПЛIВКИ



Завод поліетиленових виробів ТОВ «Планета Пластик» – сучасне підприємство, яке вже 13 років 
виробляє високоякісну поліетиленову продукцію для своїх споживачів. У 2015 році  на підприємстві 
введена в експлуатацію нова, одна з найсучасніших і потужних виробничих ліній – SmartFlex 
виробництва компанії LuigiBandera – світового лідера промислового обладнання для виготов-
лення поліетиленової плівки методом екструзії. Лінія призначена для виробництва тришарової 
термозбігової та стретч-худ плівки. Ми прагнемо відповідати найвищим вимогам і очікуванням 
клієнтів і не збираємося зупинятися на досягненому.

Велику увагу компанія приділяє модернізації, оснащенню виробництва найсучаснішим обладнанням. 
У нас:
• 6 екструзійних ліній для виробництва поліетиленової плівки 
• 6 екструзійних ліній для виробництва поліетиленової труби 
• 2 лінії з нанесення флексодруку, 2 спаювальні лінії, бабінорізка

З 2014 року побудовано:
• новий адміністративний корпус площею понад 2000 кв.м
• новий виробничий цех площею понад 2000 кв.м
• новий склад для зберігання поліетиленової плівки площею понад 2000 кв.м 
   який дозволяє зберігати близько 1500 т., готової продукції
• новий склад для зберігання сировини площею біля 3000 кв.м., і загальною місткістю 2000 т
• майданчик для зберігання поліетиленової труби площею 7 000 кв.м
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Термозбігова плівка

плівки, яка здатна скорочуватися під впливом температури, 
що перевищує температуру розм’якшення полімеру 

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

ОБЛАДНАННЯ
ТОВ «Планета Пластик» виготовляє термозбігову плівку, для групової 

і температури, та автоматично регулює задані параметри
товщини.

цикл намотки,  автоматично починаючи новий.



ПЕРЕВАГИ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦIЇ 
ТЕРМОЗБIГОВОЮ ПЛIВКОЮ:

надійний захист товару від зовнішніх впливів

запобігання несанкціонованого розкриття товару

невелика маса упаковки

Рукав: 
Ширина: 
Товщина: 40-220 мкм
Полотно: 
Ширина: 250-2200 мм 
Товщина: 20-220 мкм
Температура усадки:
від 120 до 250 градусів

Для виробничого процесу ми використовуємо сучасну технологічну

базу і сировину виключно вищого сорту, що відповідає вимогам 

В процесі виробництва термозбігова плівка може 

ВИДИ ТЕРМОЗБIГОВОЇ ПЛIВКИ :

ОСОБЛИВОСТI 
ВИРОБНИЦТВА

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО ВИБОРУ ТОВЩИНИ ПЛIВКИ

Групова первинна 40 – 100 мкм 30 – 80 мкм

100 – 200 мкм мкм

Рукав: 
Ширина: 
Товщина: 80-180 мкм
Полотно: 
Ширина:  
Товщина: 25-200 мкм
Температура усадки:
від 120 до 250 градусів 

При виробництві тришарової термозбігової

15-20%, в порівнянні з аналогічною по 
товщині одношаровою плівкою. Це 

плівки  без погіршення її експлуата-
ційних характеристик, та точніше 
підібрати рецептуру плівки до 

зменшення товщини плівки дає 

термотунелі, що дозволяє економити 
електроенергію.



ПЕРЕВАГИ СТРЕТЧ-ХУД ПЛIВКИ

стретч-худ плівки значно вища, ніж при упаковці в термозбіжну плівку. 

палети, при різних зсувах і ударах під час транспортування.

   зростає в 2,5-3 рази.

   Застосування стретч-худ плівки в 2-3 рази зменшує витрати плівки на одиницю   
   упаковки, допомагає оптимізувати витрати на персонал і енергозатрати.

   компанії виділити зовнішній вигляд красивої і яскравої упаковки, а також 

технологією упаковки різних вантажів є стретч-худ. 

стретч-худ методом видувної екструзії на тришаровій 
лінії ТМ «Luigi Bandera». 

  та автоматично регулює задані параметри товщини.

  сировини згідно з пропорціями рецептури. В кожен шар плівки можливо 

  

  автоматично починаючи новий.



Ширина: 1300–1800мм
Товщина: 50–200мкм

250–500мм

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

   приладів

МПа

відносне подовження

при розриві, не менше: %

властивості, не менше: %
≥40% 

ПРИНЦИП ДIЇ СТРЕТЧ-ХУД ПЛIВКИ

що запобігає можливому падінню при 
транспортуванні.

Продукція стретч-худ

з наступними розмірами:

Відкриття 

Розтягування 

                         

Одягання      

Загин під
упаковку

ФIЗИКО-МЕХАНIЧНI ПОКАЗНИКИ



утримуюче зусилля велике велике

потреба в енергії висока

найменша мала велика

витрата матеріалу найменша мала велика

оптичні властивості відмінні хороші

ручна упаковка ні так так

автоматизація так так так

так так ні

безпека висока середня середня

відмінна відмінна

середні високі

відмінна відмінна слабка

упаковка палет різних розмірів придатний не придатний придатна



Флексодрук

серед замовників, так як завдяки його особливостям процес виробництва

співробітників – гарантія високої якості нашої друкованої продукції.

ОСНОВНI ПАРАМЕТРИ ДРУКУ:



підхід до зберігання готової продукції.  У компанії «Планета Пластик» склад 
обладнаний на найвищому рівні. 

Ми організували роботу складу таким чином, щоб нашим клієнтам було 

компанії «Планета Пластик» працює у відповідності з усіма необхідними вимогами
і з суворим дотриманням встановлених технологічних, технічних, санітарних 

для зберігання та переміщення поліетиленових виробів. Нам важливо, щоб Ви 
отримали свій товар цілим та неушкодженим!

вчасно доставляти готову продукцію по всій Україні.



ТОВ «Планета Пластик»
office@planetaplast.com
www.planetaplast.com


