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RX dózy

Obal s lehce otvíratelným víčkem, do kterého se děti jen tak nedostanou – zní to
kontraproduktivně, ale jedná se o poslední novinku farmaceutického balení od předního švédského výrobce dóz
a víček Nolato Cerbo.
Tento absolutně nově pojatý formát víčka řeší tři funkce uzávěru v jednom modelu. Cílem je komplexní řešení kombinace dětské pojistky, ochrany originality a možnost použití vysoušedla. Navíc
tvar dózy i víčka upoutá svým moderním
designem, který odpovídá nejnovějším
trendům balení ve farmacii.
V současné době tento obal prochází zkouškami těsnosti víčka a propustnosti světla materiálu.

Aplikátory uch

V širokém sortimentu balicích strojů nabízíme i aplikátory
uch.
Jsou určeny pro aplikaci uch na pevné balíky, např. na skupinově zabalené lahve, kartonové krabice a jinak balené výrobky, u kterých se předpokládá jejich přenášení.
Ucho je vyrobeno z průhledné lepicí pásky, na kterou se přilepují vysekávané štítky z kartonu, polypropylenu nebo z pevného papíru.
Tyto stroje pracují ve výkonech 25, 40, 60 a 80 aplikací za minutu.
Standardní délka štítků je 150 – 260 mm.
Stavitelnost stroje podle velikosti balíku a požadované velikosti a polohy ucha.
Zařízení přilepuje ucha na sudé posloupnosti skupin 2 x ?, 4
x ? nebo 6 x ? kusů.

Easy grip

Společnost též navrhla koncept vrchního víčka pro farmaceutickou dózu,
se kterým lze lehce
manipulovat. Cílovými zákazníky, kteří
evokovali původní
myšlenku vývojové
laboratoře firmy Nolato Cerbo, jsou lidé
s revmatickým onemocněním rukou a starší lidé s malou silou, avšak nutnou k otvírání farmaceutických uzávěrů. Kříž
uprostřed víčka umožňuje vložit tužku či pero nebo otevřít
dózu pomocí hrany stolu a páčivým způsobem zlehka uzávěrem pootočit.
Cerbo Czech, spol. s r. o.
Ing. Zuzana Martanová
Tel./fax: +420 267 107 492
Mobil: +420 602 752 818
E-mail: zuzana.martanova@nolato.com
www.cerbo.com

Paletový kontejner Hadrbox

Po dlouhodobě dobrých zkušenostech s používáním paletového kontejneru Battery box přichází Schoeller Arca Systems s certifikovaným kontejnerem pro sběr nebezpečných
odpadů – paletovým kontejnerem HADRBOX. Kontejner byl
vyroben na základě
požadavků
firem,
které svážejí nebezpečné odpady
a provozují sběrné
dvory. Je odolný vůči
většině nebezpečných látek, proto je
vhodný pro manipulaci pevných látek se
zbytkovými nebezpečnými kapalinami
(zaolejované hadry,
dózy od různých přípravků, použité filtry, použité pracovní
oděvy, cartridge apod. Je opatřen třemi ližinami pro efektivní
vyprazdňování pomocí otočného zařízení manipulační techniky a víkem, které je fixováno ke kontejneru pomocí petlic.
SCHOELLER ARCA SYSTEMS S.R.O.
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava
Tel. +420 596 790 011
E-mail: info.ostrava@schoellerarca.com
www.schoellerarcasystems.cz
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Tehov 41
258 01 Tehov u Vlašimi
Tel./fax: +420 317 844 285
E-mail: tehov@technopack.cz
www.technopack.cz

Dávkovací paletový box

Žhavou novinkou v oblasti manipulace, skladování a dávkování sypkých materiálů je plastový paletový box, který se ideálně hodí pro granuláty. Rozměr paletové základny boxu je
1000 x 1200 mm, přičemž výška a objem se různí (200, 350,
450 a 600 litrů). Stěny vnitřního kónického trychtýře jsou vyrobeny z PVC plachty nebo nerezu. Výsypný otvor o rozměru 175 x 175mm je opatřen snadno otevíratelnou posuvnou
klapkou, která umožňuje dávkování např. do menších obalů.
Klapka je vyrobena z vysokohustotního polyetylenu (HDPE)
a úchop klapky z pozinkovaného kovu. Novinka je zajímavým a cenově dostupným řešením pro manipulaci, skladování
a dávkování sypkých materiálů.
OBAL CENTRUM s.r.o.,
Veská 35, 533 04 Sezemice,
Tel/fax.: +420 466 971 260,
e-mail: poptavky@obal-centrum.com,
www.obal-centrum.com

