lançamento

Linha de bandejas PET para

CARNES

Aumente o shelf-life dos seus produtos
A oferta de carnes em embalagens individuais
pré-preparadas representam 50% de toda a carne
consumida na Europa e 70% nos Estados Unidos.

Principais benefícios:
. Aumento considerável da vida útil do produto embalado;
. Redução do desperdício de alimentos, grande desafio para a sociedade pois
atualmente estima-se que de todo alimento produzido 1/3 seja desperdiçado;
. Redução de custos em toda cadeia logística, tanto para frigoríficos quanto ao
comércio varejista, eliminando a rotação frequente de produtos, remoção e reestocagem;
. Produto com melhor valor agregado, resfriado sem qualquer perda de qualidade,
características ou frescor;
. Pouco ou nenhum uso de conservantes ou aditivos;
. Melhor apresentação dos produtos, atraindo a atenção do consumidor na gôndola;
. Embalagem selada, evitando a contaminação e perda de líquidos;
. Embalagem prática e sem odor;
. Automatização dos processos;
. Uniformidades dos cortes;
. Melhor controle do estoque;
. Minimização dos custos de processo.

Linha de bandeijas PET para
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Aumente o shelf-life dos seus produtos

GC 231515

GC 231530

GC 251845

GC 231535
GC 231555

A Galvanotek está lançando cinco modelos de bandejas que atenderão
essa necessidade. O público alvo atingido será supermercados,
frigoríficos, casas de carne, indústrias de massas e todas que
necessitarem aumentar a durabilidade dos produtos acondicionados.
São desenvolvidas em material PET que, dentre os polímeros, é o que
possui maior barreira natural sem necessidade de colaminação de
outros materiais. O fundo das bandejas terá pequenos compartimentos
que servirão para retenção de líquidos, evitando contato direto com o
produto acondicionado.

Bandeja 230 x 150 x 15mm = ref: GC 231515
Bandeja 230 x 150 x 30mm = ref: GC 231530
Bandeja 230 x 150 x 55mm = ref: GC 231555
Bandeja 230 x 150 x 35mm com divisória = ref: GC 231535
Bandeja 255 x 185 x 45mm = ref: 251845

