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1998 2013

Założenie firmy  

Kalibra Sp. z o.o.

Pierwsza linia  

produkcyjna  

Water Quench

2018

Druga linia  

produkcyjna  

Water Quench

2022

Druga linia  

do produkcji  

osłonki



Technologia Water Quench
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PA 30% / PE 70% 
 

możliwe dodatki:  
EVOH, bariera UV, PEEL, kolory; 

pakowanie w próżni i MAP
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Worki z folii wyprodukowanej 

w Kalibrze

Standardowe worki
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PA 30% / PP 70% 
 

zastosowanie:  
pasteryzacja, repasteryzacja, 

sterylizacja, mikrofalówka
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PA 50% / PE 50% 
 

20% cieńsza folia 
w porównianiu 

ze standardową PA/PE
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Właściwości
Wysoka 

temperatura
Odporność na  

zarysowania i przebicia
Wysoka barierowość 

- gazy
Odporność na 

parę wodną
Zgrzewalność

PA

PE

EVOH

PA/PE
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PP 95% + EVOH 5% 
 
folia w 100% zdatna do 
recyklingu
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„Po części niedocenianie opakowań z tworzyw sztucznych może  

wynikać z nazwy, przyswojonej prawdopodobnie z j. niemieckiego,  

sugerującej, że mamy do czynienia, w odróżnieniu od innych rodzajów opakowań,  

z czymś nienaturalnym, zastępczym. Tymczasem jeśli prześledzimy procesy  

powstawania różnych rodzajów opakowań, to stopień ich „naturalności”  

w porównaniu do surowców pierwotnych występujących w przyrodzie jest zbliżony. 

Po prostu tworzywa sztuczne pojawiły się później niż inne materiały stosowane 

do produkcji opakowań, tak jak w cywilizacji żelazo pojawiło się po brązie.”

„Opakowania żywności" pod redakcją Bohdana Czerniawskiego i Jana Michniewicza



strona 12

Produkcja opakowań a ekologia - co polecamy?

masa opakowania w stosunku 

do produktu         znikoma 

 

ochrona przed: 

   - tlenem 

   - promieniowaniem UV 

   - wysychaniem produktu 

   - uszkodzeniami mechanicznymi
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Folia PA/ PE a ekologia

- optymalizujemy masę opakowania 

 

- tworzywa sztuczne      produkcja energii  

elektrycznej 

 

- materiały poprodukcyjne:  

pełnowartościowy, niezanieczyszczony  

surowiec - w Kalibrze w 100%  

przekazywany ML Poliolefins
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Dziękujemy za uwagę

Daniel Dybowski 
ddybowski@kalibra.pl / 691 842 705


