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Po zamiešaní začína cesto pracovať – baktérie sa rozmnožujú 
a vznikajúce plyny unikajú. Z tohto dôvodu sa tradične používali 
drevené poklopy na dieže, ktoré však po krátkej dobe začínajú 
plesnivieť.

Pomocou ochranných krytov sa plyny udržujú v dieži a vytvárajú 
správnu mikroklímu, vďaka ktorej má cesto lepšiu chuť a nebude tak 
náchylné k oschnutiu.

Materiály: 100% bavlna - plátno (priedušné), igelitovina (nepriedušná)

Využitie:

•  pri zrení kvasu v dieži
•  pri výrobe zápary v dieži
•  pre udržanie mikroklímy
•  pre ochranu pred vonkajšími vplyvmi
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KRYTY NA DIEŽE
OCHRANNÉ
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Mnohostranné využitie



PLASTOVÉ OŠATKY
 

Výhody:

•  Hygiena (ošatky neplesnivejú)
•  Jednoduchá údržba ošatiek
•  Dlhá životnosť
•  Vďaka otvorom na ošatkách je dobrá priedušnosť a efektívnejšie 

kysnutie ciest
•  Použiteľné pri ručnom sádzaní, ako aj do kontinuálnej linky
•  Ošatky majú vo vnútri otvory prispôsobené na uchytenie na 

palety do kontinuálnej kysiarne

Upozornenie:
Do plastových ošatiek je potrebné vložiť plátenky.

V potravinárskom odvetví je nutné dodržiavať hygienické postupy, 
ktoré sa častejšie sprísňujú.

Plastové ošatky Vám z hľadiska hygieny dávajú istotu dodržiavania 
podmienok pri výrobe chleba.
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PLÁTENKY DO OŠATIEK

100% bavlna pletenina
•  Plátenky z našej pleteniny majú výhodu lepšej tvárnosti v ošatkách 

(sú pružné a dajú sa použiť na viacej druhov ošatiek).
•  Gumička, ktorá je všitá na okraji plátenky je pevná a nemá tendenciu 

sa trhať.
•  Plátenky sú vďaka svojej pružnosti lepšie priedušné.
•  Vďaka tomu je oddialený vznik plesní, ktoré sa na bežných 

plátenkách rýchlo vytvárajú.
•  Údržba – plátenky je možné prať v práčke pri 40 °C

100% bavlna tkanina
•  Tradičná výroba používaná už niekoľko desaťročí
•  Certifikát pre styk s potravinami (podľa vyhlášky MZ ČR)
•  Údržba – plátenky je možné prať v práčke pri 40 °C

EVO špeciál - patent
•  Odvádza vlhkosť
•  Zabraňuje vzniku pachov
•  Zabraňuje rozmnožovaniu baktérii, plesní a mikroorganizmov 
•  Šetrí energiu pri starostlivosti
•  Údržba – plátenky EVO je možné prať v práčke pri 40 °C
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VZOROVANIE CHLEBA
DEKORATÍVNE

Vzorovanie pekárenských výrobkov pomocou 2D a 3D ornamentov 
a rôznych vzorov - samostatných, alebo v kombinácii s jedlou 
etiketou s Vašim logom, brandom či názvom výrobku.

Nová unikátna technológia dekorovania pekárenských výrobkov
Bez nutnosti manuálneho dekorovania - napríklad ručného narezávania či sypania múkou cez 
plastové šablóny. Najvyššia efektivita je dosiahnutá použitím nášho vrecka určeného na vysypávanie 
ošatiek múkou a to z dôvodu rovnomerného pokrytia múky na plátenke.

Riešenie, ktoré vám ušetrí čas
Stačí vysypať ošatku so špeciálne upravenou plátenkou múkou, 
vložiť do nej etiketu a nechať cesto nakypieť. Vzor sa na chlieb 
prenesie automaticky.

Chlieb, ktorý ponesie vaše meno
Váš výrobok nebude vďaka vzorovaniu len neprehliadnuteľný, 
ale navyše ponesie aj vaše meno, logo či názov výrobku 
na zapečenej jedlej etikete zo zemiakového škrobu.

Tvoríme design, ktorý predáva. 
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NA SYPANIE MÚKY
VRECKÁ

Vrecko je určené 
na presypávanie múky do chlebových ošatiek, plátien na bagety atď.

Vrecko na sypanie múky je vyrobené z materiálov, ktoré sú certifikované 
pre priamy styk s potravinami.

Materiál: 100% bavlna – plátno; sieťka – polyester

S našim vreckom docielite rovnomerné sypanie múky a zníženie prašnosti 
pri manipulácii.

Výhody: 

•  Rovnomerné vysypávanie múky do ošatiek
•  Zníženie prašnosti pri manipulácii
•  Šetrenie zdravia pekárov
•  Jednoduchá manipulácia
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PLÁTNO NA BAGETY
 

Materiál: 100% ľan

Rozmery:

Šírka plátna: 55 cm

Dĺžka: podľa požiadavky
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PÁSY A SIEŤKY
 

•  Pásy a sieťky pre kysiarne a predkysiarne
•  Textilné pásy a rukávy do priemyselných kontinuálnych kysiarní 

a predkysiarní
•  Materiály: 100% bavlna, 100% ľan, kombinácia bavlna/ľan, plsť.

Sieťky:

Základné špecifikácie a vlastnosti použiteľností PE a PP: 

•  Sieťoviny neplesnivejú a sú jednoduché na údržbu
•  Sieťoviny majú certifikát pre priamy styk s potravinami
•  Vďaka veľkosti ôk sa stáva povrch výrobkov nelepivým
•  Jednoduchá aplikácia sietí, možnosť čistenia (opláchnutia) 

ekologickými odmasťovadlami a následné ďalšie použitie.
•  Sieťky neuvoľňujú ropné látky a farby, neobsahujú žiadne kovové 

súčiastky či materiály.
•  Nevyužitý či poškodený výrobok je možné likvidovať do kontejnera 

na plasty. 

Ponúkané rozmery sietí:

Označenie šírky:

•  PE225 - 22,5 cm
•  PE13 - 13 cm
•  PE18  - 18 cm
•  PE11 -  11 cm

Farba: biela, žltá, modrá, číra 
Ďalšie rozmery sietí riešime podľa konkrétneho rozmeru vaničiek a paliet.
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NÁVLEKY NA VOZÍKY
OCHRANNÉ

Pekárske výrobky potrebujú zvláštnu ochranu pri kysnutí, chladení, ako 
aj pri preprave do predajne. Z tohto dôvodu sú naše návleky na vozíky 
ideálnym riešením.

Prečo naše návleky používať?

•  ľahká manipulácia
•  mnohostranné využitie
•  udržanie správnej mikroklímy
•  cesto neosychá 
•  chráni cesto pred nečistotami
•  chladenie, kysnutie

Používané materiály

•  Igelitovina
•  Netkaná textília

Zašívame veľmi kvalitné zipsy, ktoré sú vyrobené do extrémnych 
podmienok. Šijeme rozmery a tvary podľa Vašich požiadaviek.
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VAKY NA PREPRAVKY
OCHRANNÉ

Náš nový výrobok, ktorý pomáha udržať pečivo na predajni čerstvé. 
Predajne u nás vo väčšine prípadov nemajú dostatočne prispôsobené 
skladové priestory a neustále v nich prúdi teplý a studený vzduch, 
čo urýchľuje stvrdnutie pečiva. Z tohto dôvodu sme pripravili ochranný 
vak na prepravky, ktorý vo svojom vnútri udrží správnu mikroklímu 
a oddiali tak stvrdnutie pečiva, kým sa na predajni nepredá.

Ďalšou výhodou je ochrana pekárskych výrobkov pred nečistotami počas 
prepravy a následne v predajni, kde nečistoty môžu dostať na povrch 
pečiva.

Výhody ochranného vaku:

•  Udržanie čerstvosti pečiva (preprava z pekárne, sklad, predajňa)
•  Ochrana pred nečistotami (hygiena)
•  Vhodné pre chladené pečivo do chladiacich zariadení
•  Rozmery vakov šijeme podľa konkrétny požiadaviek.
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A TAŠKY NA PEČIVO
VRECKÁ

VRECKÁ A TAŠKY 
z prírodných materiálov, na uchovávanie čerstvého pečiva pre Vás 
i Vašich zákazníkov.

Naše najčastejšie používané materiály: 100% bavlna, ľan, juta

Vrecká na bagety 

Rozmer: 55 x 15 cm 

Vrecká na chlieb a jemné pečivo

Rozmery: 55 x 30 cm

Tašky:

S: 30 x 35 cm 
M: 35 x 40 cm 
L: 40 x 45 cm

Ďalšie služby: výšivky na výrobky, pečiatky, sieťotlač

V prípade potreby iných rozmerov výrobkov nás neváhajte kontaktovať.

Vrecká (juta + bavlna):

rozmer: 21 x 15 cm



T. G. Masaryka 313
tel.: +420 724 320 416

plachetky.cz@seznam.cz | obchod@plachetky.cz
www.plachetky.cz

Obchodné zastúpenie pre Slovenskú republiku:
TECHNOPEK s.r.o.

Športová 5, 900 42 Dunajská Lužná
info@technopek.sk | www.technopek.sk


