me.Organic to kompleksowy system pakowania dañ gotowych w zgrzewalne biodegradowalne opakowania jednorazowe dla restauracji, firm i cateringów. System sk³ada siê z maszyny
pakuj¹cej, opakowañ bio i folii kompostowalnych.
I D E A L N I E Z A PA KO WA N E

Biodegradowalne tacki do zgrzewu me.Organic
Produkowane z materia³ów kompostowalnych (pulpa z trzciny cukrowej, pulpa
celulozowa). Po u¿yciu ulegaj¹ biodegradacji, a ich rozk³ad trwa zaledwie 12 tygodni. Tacki me.Organic charakteryzuj¹ siê:
• wysok¹ sztywnoœci¹ i wytrzyma³oœci¹
• nowoczesnym designem
• odpornoœci¹ na t³uszcz i wilgoæ
• bez szkodliwych substancji - wy³¹cznie naturalne sk³adniki
• mo¿na je podgrzewaæ oraz mroziæ
• idealne do wszelkich dañ gotowych
• posiadaj¹ certyfikaty
• ratuj¹ œrodowisko przed degradacj¹

Jedyny na polskim rynku
system BIO do pakowania
dañ gotowych - me.Organic!

me.Organic
100% natural system

Kompostowalne folie me.Organic do zamykania tacek
Aby proces biodegradacji opakowañ me.Organic by³ jeszcze ³atwiejszy i nie narusza³ dzia³ania naszego ekosystemu, do zamykania tacek proponujemy specjalne,
w pe³ni kompostowalne folie me.Organic, które:
- idealnie przylegaj¹ do opakowania
- zapobiegaj¹ wydostaniu siê zawartoœci na zewn¹trz
- wraz z tack¹ tworz¹ szczeln¹ ochronê twojego dania
- nie zawieraj¹ szkodliwych substancji
Dziêki specjalnej technologii produkcji i biodegradowalnym, bezpiecznym dla
zdrowia i srodowiska surowcom zarówno opakowania jak i folie me.Organic mo¿na
poddaæ procesowi kompostowania.
Tacki oraz folie me.Organic s¹ ca³kowicie bezpieczne dla œrodowiska i w 100%
ekologiczne.

Zgrzewarki gastronomiczne i profesjonalne
maszyny pakuj¹ce
Dziêki zgrzewarkom M-C-S zamykanie tacek me.Organic foliami kompostowalnymi jest niezwykle proste. Zastosowanie w maszynach specjalnych, dostosowanych do opakowañ me.Organic matryc sprawia, ¿e zgrzew jest trwa³y
i szczelny.
– prosta obs³uga i krótki czas zgrzewu
– pe³na kontrola temperatury i czasu zgrzewu
– du¿a wydajnoœæ i niskie zu¿ycie energii elektrycznej
– mo¿liwoœæ obcinania folii po obrysie opakowania

Przedstawiamy Pañstwu pionierski na polskim rynku
ekologiczny system pakowania me.Organic oparty w 100%
na kompostowalnych materia³ach do zgrzewu oraz
niezawodnych urz¹dzeniach pakuj¹cych.
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System pakowania me.Organic obejmuje:
– biodegradowalne termozgrzewalne tacki me.Organic
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– kompostowalne folie me.Organic do zamykania tacek
– zgrzewarki ze specjalnymi matrycami do zgrzewu
ekologicznych tacek me.Organic

me.Organic
100% natural system

Oferujemy szerok¹ gamê zgrzewalnych opakowañ do dañ gotowych me.Organic z surowców odnawialnych
i kompostowalnych. Oferowane przez nas produkty s¹ wytwarzane z pulpy celulozowej lub trzcinowej, drewna
i papieru. Mog¹ je z powodzeniem wykorzystywaæ wszystkie firmy realizuj¹ce dostawy i sprzeda¿ dañ na wynos
z bran¿; gastronomicznej, spo¿ywczej, cateringowej itp. Tacki me.Organic mo¿na zgrzewaæ
zarówno na maszynach automatycznych, pó³automatycznych jak i rêcznych. Posiadaj¹ liczne

Biodegradowalne tacki z pulpy trzciny cukrowej
Tacki te zosta³y zaprojektowane z myœl¹ o firmach zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹ dañ na wynos, sto³ówkach szkolnych
oraz szpitalnych. Przypadn¹ do gustu klientom ceni¹cym oryginaln¹ i naturaln¹ fakturê kompostowalnych opakowañ.
Specyfika surowca, z którego zosta³y wyprodukowane pozwala na wytwarzanie bardzo wysokiej jakoœci opakowañ o bia³ym
kolorze. Tacki posiadaj¹ europejski certyfikat kompostowalnoœci.

certyfikaty, w tym OK compost.
Rodzaj
tacki

Biodegradowalne tacki z pulpy celulozowej
Celuloza to czysty, surowy i bezpieczny dla zdrowia, w pe³ni biodegradowalny materia³. Tacki wykonane z tego
surowca nadaj¹ siê do pakowania wszelkich dañ gotowych. Maj¹ naturalny i nowoczesny design, wysok¹
barierowoœæ, odpornoœæ na t³uszcz oraz wilgoæ.

M-C-S.MEO.
DIAMON.1C-227

Rodzaj
tacki

460+620 ml / 28 g

500+270+200 ml / 28,8 g

440 ml / 13,4 g

227x178x45 mm

227x178x45 mm

160x130x45 mm

pakowanie

220 szt./karton 40x25x35cm

220 szt./karton 40x25x35cm

220 szt./karton 40x25x35cm

900 szt./karton 54x40x35cm

materia³

w³ókna trzciny cukrowej
z biodegradowaln¹ warstw¹ PLA*

w³ókna trzciny cukrowej
z biodegradowaln¹ warstw¹ PLA*

w³ókna trzciny cukrowej
z biodegradowaln¹ warstw¹ PLA*

w³ókna trzciny cukrowej
z biodegradowaln¹ warstw¹ PLA*

* na zamówienie dostêpne s¹ tacki o innych kszta³tach oraz folie i wieczka

M-C-S. MEO. 3C
M-C-S. MEO. PP. 3C*

M-C-S. MEO. 650ml
M-C-S. MEO. PP. 650ml*

227x178x45mm

227x178x45mm

227x178x45mm

179x179x36mm

160x130x48mm

pojemnoœæ

1200ml

465+640ml

190+500+250ml

650ml

570ml

zamkniêcie

folia
biodegradowalna

folia
biodegradowalna

folia
biodegradowalna

folia
biodegradowalna

folia
biodegradowalna

pakowanie

220 szt./karton

220 szt./karton

220 szt./karton

765 szt./karton

960 szt./karton

pulpa celulozowa pokryta biolaminatem
lub pulpa celulozowa pokryta PP*

pulpa celulozowa pokryta biolaminatem
lub pulpa celulozowa pokryta PP*

pulpa celulozowa pokryta biolaminatem
lub pulpa celulozowa pokryta PP*

pulpa celulozowa pokryta biolaminatem
lub pulpa celulozowa pokryta PP*

pulpa celulozowa pokryta biolaminatem
lub pulpa celulozowa pokryta PP*

rozmiar

M-C-S. MEO. 570ml
M-C-S. MEO. PP. 570ml*

mikrofalówka
mro¿enie
zamkniêcie/
zgrzewanie
kolor
kompostowalny

materia³
piec tradycyjny

150oC / 45min

150oC / 45min

150oC / 45min

150oC / 45min

150oC / 45min

mikrofalówka

750W do 5 min

750W do 5 min

750W do 5 min

750W do 5 min

750W do 5 min

mro¿enie
temp. min.
temp. max.
zalecana temp.
zgrzewu
kolor

tak

tak

tak

tak

tak

- 30oC

- 30oC

- 30oC

- 30oC

- 30oC

+ 150oC
o

o

+ 150oC
o

o

+ 150oC
o

+ 150oC

o

o

o

100 C-140 C / 0,5-1sek.
w zale¿noœci od u¿ytej folii

100 C-140 C / 0,5-1sek.
w zale¿noœci od u¿ytej folii

100 C-140 C / 0,5-1sek.
w zale¿noœci od u¿ytej folii

ecru

ecru

ecru

ecru

ecru

tak

tak

750W do 5 min., temp. max. 150°C

750W do 5 min., temp. max. 150°C

tak

tak

tak

tak

do -20C

do -20C

do -20C

do -20C

temp: od + 130°C do + 150°C
przez oko³o 1,8 sek

temp: od + 130°C do + 150°C
przez oko³o 1,8 sek

temp: od + 130°C do + 150°C
przez oko³o 1,8 sek

bia³y

bia³y

bia³y

temp: od + 130°C do + 150°C
przez oko³o 1,8 sek

bia³y
tak

tak

tak

tak

(zgodnie z norm¹ EN 13432
dotycz¹c¹ kompostowania przemys³owego)

(zgodnie z norm¹ EN 13432
dotycz¹c¹ kompostowania przemys³owego)

(zgodnie z norm¹ EN 13432
dotycz¹c¹ kompostowania przemys³owego)

(zgodnie z norm¹ EN 13432
dotycz¹c¹ kompostowania przemys³owego)

Rodzaj
tacki

* Tacka pokryta pow³ok¹ PP (polipropylenu) - biodegradowalnego materia³u pochodz¹cego z surowców odnawialnych, które mo¿e byæ
poddany procesowi recyklingu, Aby kompostowaæ tacki z pow³ok¹ PP nale¿y j¹ po zu¿yciu opakowania odkleiæ. Tacki same w sobie s¹
ca³kowicie kompostowalne.
rozmiar

Biodegradowalne sztuæce drewniane i PLA
Wykonane s¹ w 100% z naturalnego materia³u – drewna, nietoksycznego, bez dodatku szkodliwych zwi¹zków
chemicznych. Elegancki wygl¹d, wysoka jakoœæ wykonania sprawiaj¹, ¿e produkt jest œwietn¹ ekologiczn¹
alternatyw¹ dla plastikowych odpowiedników.

tak

pakowanie

2000 szt./karton (drewniane)

mro¿enie

nie

materia³

drewno/PLA

podgrzewnie

nie

piec tradycyjny

nie

zakres temp.

od -5oC do +70oC

M-C-S. MEO. 1/2GN

M-C-S. MEO. 1/4GN

M-C-S. MEO. 1/3GN

325x265x52mm

265x162x55mm

323x172x48mm

pojemnoœæ

3200ml

1400ml

1700ml

pakowanie

240 szt./karton

340 szt./karton

360 szt./karton

w³ókna trzciny cukrowej z biodegradowaln¹ warstw¹ PLA*

w³ókna trzciny cukrowej z biodegradowaln¹ warstw¹ PLA*

w³ókna trzciny cukrowej z biodegradowaln¹ warstw¹ PLA*

materia³
mikrofalówka
mro¿enie
zamkniêcie/
zgrzewanie

Sztuæce biodegradowalne - widelec / nó¿ / ³y¿ka
mikrofalówka

tak
750W do 5 min., temp. max. 150°C

o

100 C-140 C / 0,5-1sek.
w zale¿noœci od u¿ytej folii

165 mm

tak
750W do 5 min., temp. max. 150°C

+ 150oC

o

100 C-140 C / 0,5-1sek.
w zale¿noœci od u¿ytej folii

rozmiar

M-C-S.MEO.
1/8GN-160

1235 ml / 27 g

wymiary

M-C-S. MEO. 2C
M-C-S. MEO. PP. 2C*

M-C-S.MEO.
DIAMON.3C-227

227x178x45 mm

pojemnoœæ/waga

M-C-S. MEO. 1C
M-C-S. MEO. PP. 1C*

M-C-S.MEO.
DIAMON.2C-227

kolor
kompostowalny

tak

tak

tak

750W do 5 min., temp. max. 150°C

750W do 5 min., temp. max. 150°C

750W do 5 min., temp. max. 150°C

tak

tak

tak

do -20C

do -20C

do -20C

temp: od + 130°C do + 150°C
przez oko³o 1,8 sek

temp: od + 130°C do + 150°C
przez oko³o 1,8 sek

temp: od + 130°C do + 150°C
przez oko³o 1,8 sek

bia³y

bia³y

bia³y

tak

tak

tak

(zgodnie z norm¹ EN 13432
dotycz¹c¹ kompostowania przemys³owego)

(zgodnie z norm¹ EN 13432
dotycz¹c¹ kompostowania przemys³owego)

(zgodnie z norm¹ EN 13432
dotycz¹c¹ kompostowania przemys³owego)

*warstwa biodegradowalna PLA gwarantuje szczelnoœæ i odpornoœæ opakowañ na p³yny oraz t³uszcze. PLA czyli kwas polimlekowy jest
polimerem pochodzenia naturalnego. Mo¿na go wytwarzaæ z kukurydzy lub trzciny cukrowej. Produkty z PLA s¹ kompostowane
przemys³owo w kontrolowanej temperaturze i wilgotnoœci.

