
© Ez a bemutató a Silko&Co. Kft  szellemi tulajdona. Bármilyen változtatás vagy másolás TILOS ! és jogi következménnyel jár.

A  feltüntetett  képek és márkanév a LAICA S.p.a tulajdona.   

Termék portfólió bemutató a vákuum csomagolás szakértőjétől.  



Egyre nagyobb igény :

A különböző élelmiszerek természetes, 

adalék és tartósítószer mentes biztonságos és tartós tárolására!

Megoldás: LAICA vákuumcsomagoló program. 

A vákuumcsomagolás mára már a modern tartósítási technológia egyik 

legkedveltebb és leghatékonyabb megoldása. 

Működési elve: egy pumpa által elszívja a levegőt a speciálisan erre kifejlesztett 

élelmiszert tároló tasakból/dobozból. Így oxigénmentes tér – vákuum –

keletkezik. A fóliát hegesztéssel zárja le, biztosítva ezzel a légmentességet. 

A dobozon a szelep ugyanezt a funkciót tölti be. 



MINŐSÉG és BIZTONSÁG

A LAICA vákuumcsomagoló gépek és tárolók megfelelnek az 

Európai  elektromos biztonsági és elektromágneses 

kompatibilitásra vonatkozó szabályoknak.

Az összes LAICA vákuumcsomagoló zacskó antibakteriális, 

belső felülete texturált (légcsatornás) , többrétegű, megfelel az 

élelmiszerekre vonatkozó Európai előírásoknak.

Vákuum, levegő és aromatartó tulajdonsággal rendelkeznek.

„Frissen hűteni”



Vákuum csomagoló  gépek  bemutatása 

Széles kínálat: új modellek, kompakt és funkcionális 

Prémium minőség és egyszerű kezelhetőség. 



VT3108
Kompakt vákuumozó fólia hegesztő gép.
(Újdonság kisebb, kompakt mérete.)

Fókuszban: az ár és a méret !

• A fedőt lenyomva kell tartani, beindul az  

automata vákuum képzés, majd lehegesztés.

•A folyamatok led-es feliratok által 

követhetőek

•Levegő elszívás: 9L/perc

•Extra kompakt méret  

•Hegesztő funkció max 25 cm széles tasak.

•Kiegészítő: 10db légcsatornás vákuum tasak 

(20*28cm)

•Azoknak ajánlott akik egyszerre kevés 

csomagot készítenek. 

10 csomag/alkalom.
(10 csomagolást követőn 30perc szünet javasolt) 



Automatikus vákuumozó fólia hegesztő  gép.
VT3112

•Fókuszban a praktikusság!

•Automata, a fedő lezárását követően 

automata vákuumképzés, majd hegesztés.

•Vákuumképzés (levegő elszívás) :9 lt/ perc

•Kompakt méret

•Hegesztő funkció max. 30cm széles 

csomagoló tasak.

•Kiegészítő: 10db légcsatornás

vákuumcsomagoló tasak (20*28cm)

•20 csomagolás/alkalom*
•(20 csomagolást követőn 30perc szünet javasolt) 



Választható teljesítményű vákuumozó
fólia hegesztő gép.

VT3117

Fókuszban a különböző élelmiszerhez alkalmazható 
teljesítmény ! 

A fedő lezárást követően,az ideális  teljesítmény 

kiválasztását követően  az indító gomb 

lenyomásával indul el az automata program: 

elszívás, majd lehegesztés.

Választható vákuumhatás és hegesztési idő a 

csomagolandó élelmiszer állagától és nedvesség 

tartalmától függően. 

Hegesztés funkció:max 28 cm tasak hazsnálható

A kettős szivattyú nagyon gyors levegőelszívást 

biztosít. 

Vákuumozás (levegőeltávolítás): 12l/perc.

Motor szívóteljesítménye: 850 mBar

•Kiegészítő: 1 tekercs légcsatornás vákuumcsomagoló (28*30cm) 



LAICA vákuumozó fóliahegesztő  gépek funkcióinak összehasonlító táblája :

Termék kód Levegő 
elszívás 
Teljesít
mény

Max 
tasak  

szélesség

Automata 
működés

Választható 
automata / 

manuális 
(csak   

hegesztés) 
működés 

Választható 
elszívási 

teljesítmény 
és 

hegesztési 
idő.

Fólia 
hegesztés

Kiegészítő 
tartozékok 

Ajánlott 
csomagolás 

/alkalom

VT 3108 9 
l/perc

250 
mm

10 db 
légcsatornás 
vákuumtasak

10csom.

VT 3112 9 
l/perc

300 
mm

10 db 
légcsatornás 
vákuumtasak

20 csom.

VT 3117 12 
l/perc

280
mm

1 tekercs 
Légcsatornás 
csomagoló 

tömlő
+10db tasak

10csom



Légcsatornás antibakteriális vákuumcsomagoló tasak

A Laica speciális többrétegű csomagolótasakok 

kifejezetten az élelmiszerek vákuumcsomagolásához 

lettek kifejlesztve. 

A texturált belső felület meggátolja az élelmiszerek 

elmozdulását a vákuumképzés alatt.

A légcsatornák elvezetik a levegőt a tasakból a 

tökéletes vákuumhatás - oxigénmentes környezet -

kialakítása érdekében.

A külső rétege ellenáll a víznek, gőznek, bizonyos 

mértékig a magas hőnek.

Független szakértők vizsgálatai igazolják, hogy minden 

tasakunk BPA, ólom, polietilén- és flatát mentes. 

Vákuumtartó, gázzáró, aromatartó tulajdonságúak



Légcsatornás vákuumcsomagoló tasak
Kis kiszerelés:  ideális kisebb háztartások számára

VT3502
•10 db tasak (28cmx36cm)

VT3503
•20 db tasak (20cmx28cm)



Tekercses kivitelek:

Légcsatornás vákuumcsomagoló tömlő. 

(tetszőleges méretű tasak alakítható ki )

• 2 db tekercs  
• 28 x 300 cm

VT3505

• 2db tekercs
• 20 x 600 cm

VT3508



VT3500
•50db (28cmx36cm)

VT3501
• 100 db (20cmx28cm)

Légcsatornás vákuumcsomagoló tasak - „VOLUMEN’ csomagok
Kiszerelése alapján: nagyfelhasználóknak, gazdaságos kivitel.  



Szelepes - simítózáras tasak.

A simítózáras vákuumcsomagoló tasak ideális

naponta fogyasztott élelmiszerek higiénikus tárolásához.

A lehegesztést a simítózár helyettesíti, így  biztosítva akár  naponta felbontás-elcsomagolást.

Az adapter fejet a vákuum géphez csatlakoztatást követően ,a  fejet a tasak szelepére helyezve elindul 

A levegő elszívás  „vákuum képzés” az előzetesen simítózárral lezárt tasakban. 

• VT 3506 szelep a következő LAICA vákuumcsomagoló gépekkel kompatibilis  : VT3108 - VT3112 



VT3506

VT3507

ÚJDONSÁG 2015 

•Vákuumszelep szett: vákuumozó adapter

•3db újrahasználható légcsatornás-szelepes tasakkal  
(23x26 cm)

•10db újra felhasználható légcsatornás 
vákuumszelepes tasak (23x26 cm)

•VT3108,  ill.  VT3112 es hegesztő gépekhez használható 



VT3302

VT3303

Laica 3db -os prémium vákuumozható 

doboz szett 2L-es négyzet alapú            

+ 0,5 L-es téglalap alapú doboz             

+ pumpa

Laica 3db -os prémium vákuumozható 

doboz szett 2L-es + 0,5 L-es téglalap 

doboz + pumpa



Fókuszban az esztétikum és a praktikum !

Alkalmas naponta fogyasztott élelmiszer pl. saláták, zöldségek, 

felvágottak higiénikus légmentes tárolására. 

Előnyök:

Esztétikus prémium csomagolás és megjelenés.

Dátumozóval ellátott ABS tető, a tárolás idejének követése érdekében.

Szinte törhetetlen /rugalmas Triton ™ doboz.

100% higiénikus és biztonságos, nem veszi át a tárolt étel szagát. 

Hermetikusan záró pánt és szigetelés a vákuum fenntartása érdekében.

Évekig használható gond és bosszúság nélkül. 

Stabilan egymásra illeszthetőek, ezért praktikus és

nagyobb átláthatóságot biztosít a hűtőben, 

mélyfagyasztóban.



Növelje ételei eltarthatóságát  akár ötszörösére 

Laica vákuumcsomagolók használatával . 

Élelmiszer fagyasztva  tárolva 
Temperature -16 °C /-20 °C

Szokásos módon tárolva az 
eltarthatóság 

Eltarthatóság vákuum 
csomagolásban 

Hús 4/5 hónap 15-20 hónap

Hal 3/4 hónap 12 hónap

Zöldség 10 hónap 18/24 hónap

Hűtve tárolt élelmiszer estén 
Temperature +3 °C / +6 °C

Szokásos módon tárolva az 
eltarthatóság 

Eltarthatóság vákuum 
csomagolásban 

Nyers hús 2/3 nap 6/9 nap

Főtt hús 3/4 nap 10/15 nap

Hidegen szeletelt szalámi 4/6 nap 22 nap

Szalámi rúd 7/14 nap 25/40 nap

Sajt 6/20 nap 25/60 nap

Zöldség 1/4 nap 8/10 nap

Gyümölcs 5/8 nap 10/14 nap

Tészta / lasagne 2/3 nap 6/9 nap

Száraz cukorka 5 nap 18/20 nap


