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Oferujemy worki big bag (worki kontenerowe, FIBC)

- jednorazowego oraz wielokrotnego użytku

- jedno, dwu oraz czterouchwytowe

- wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością

- wykonane z tkanin płaskich, okrągłotkanych, ażurowych

- z nadrukami

- o zróżnicowanej konstrukcji części zasypowej i wysypowej

- z wewnętrznymi stabilizatorami kształtu

- certyfikowane do transportu materiałów niebezpiecznych

Oferujemy krótkie terminy realizacji i dostawy zamówień

Realizujemy każde zamówienie, niezależnie od wielkości

Dostawa na terenie całej Polski



  

1
- jeden uchwyt transportowy

- płaskie dno (worek jednorazowego użytku)

- standardowe wymiary podstawy:

    62,5 x 62,5 cm dla ładowności do 500 kg

    90 x 90 cm dla ładowności powyżej 500 kg 

- wysokość  - wg zamówienia klienta

- worek może być dodatkowo wyposażony
 
  we wkład foliowy

- możliwość wykonania nadruku dwustronnego     

- inne wymiary podstawy: wg indywidualnych 

  uzgodnień          

2
- jeden uchwyt transportowy

- lej wysypowy (worek wielokrotnego użytku)

- standardowe wymiary podstawy:

    62,5 x 62,5 cm dla ładowności do 500 kg

    90 x 90 cm dla ładowności powyżej 500 kg 

- wysokość  - wg zamówienia klienta

- worek może być dodatkowo wyposażony 

  we wkład foliowy

- możliwość wykonania nadruku dwustronnego 
 
- inne wymiary podstawy: wg indywidualnych 

  uzgodnień           
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- dwa uchwyty transportowe

- płaskie dno (worek jednorazowego użytku)

- standardowe wymiary podstawy:

    62,5 x 62,5 cm dla ładowności do 500 kg

    90 x 90 cm dla ładowności powyżej 500 kg 

- wysokość  - wg zamówienia klienta

- worek może być dodatkowo wyposażony 

  we wkład foliowy

- możliwość wykonania nadruku dwustronnego 
 
- inne wymiary podstawy: wg indywidualnych 

  uzgodnień              

4
- dwa uchwyty transportowe

- lej wysypowy (worek wielokrotnego użytku)

- standardowe wymiary podstawy:

    62,5 x 62,5 cm dla ładowności do 500 kg

    90 x 90 cm dla ładowności powyżej 500 kg 

- wysokość  - wg zamówienia klienta

- worek może być dodatkowo wyposażony 

  we wkład foliowy

- możliwość wykonania nadruku dwustronnego 
 
- inne wymiary podstawy: wg indywidualnych 

  uzgodnień               
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Przykładowe wymiary worków dla wzorów od 1 do 4Wymiary podstawy w cm Wysokość zasypowa w 
cm Pojemność w litrach Ładowność w kg

62,5 x 62,5 90 352 500

62,5 x 62,5 110 430 500

62,5 x 62,5 130 508 500

62,5 x 62,5 150 586 500

90 x 90 90 729 1000

90 x 90 110 891 1000

90 x 90 130 1053 1000

90 x 90 150 1215 1000

Przykładowe wymiary worków dla wzorów od 1 do 4
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- cztery uchwyty transportowe

- lej zasypowy (średnica wg zamówienia klienta)

- lej spustowy (średnica wg zamówienia, worek wielokrotnego 

  użytku)

- standardowe wymiary podstawy:

     90 x 90 cm (inne wg indywidualnych uzgodnień)  

- wysokość  - wg zamówienia klienta

- wykonanie z tkanin niepowlekanych, powlekanych, 

   ażurowych 

- możliwość zastosowania uszczelnionego szwu

- możliwość zastosowania stabilizatorów kształtu (Q-Bag)

  zapobiegających „wybrzuszaniu” worka po napełnieniu

- worek może być dodatkowo wyposażony 

  we wkład foliowy (nie dotyczy worków Q-Bag)

- możliwość wykonania nadruku 

- możliwość wszycia koperty na dokumenty

- etykieta producenta z instrukcją obsługi worka

- worki z certyfikatem do transportu materiałów 

  niebezpiecznych

 
 
         

Q-Bag – widok z góry

Wykorzystanie powierzchni 
ładunkowej przy zastosowaniu 

worków Q-bag
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- cztery uchwyty transportowe

- lej zasypowy (średnica wg zamówienia klienta)

- płaskie dno

- standardowe wymiary podstawy:

     90 x 90 cm (inne wg indywidualnych uzgodnień)  

- wysokość  - wg zamówienia klienta

- wykonanie z tkanin niepowlekanych, powlekanych, 

   ażurowych 

- możliwość zastosowania uszczelnionego szwu

- możliwość zastosowania stabilizatorów kształtu (Q-Bag)

  zapobiegających „wybrzuszaniu” worka po napełnieniu

- worek może być dodatkowo wyposażony 

  we wkład foliowy (nie dotyczy worków Q-Bag)

- możliwość wykonania nadruku 

- możliwość wszycia koperty na dokumenty

- etykieta producenta z instrukcją obsługi worka

- worki z certyfikatem do transportu materiałów 

  niebezpiecznych

 

         

Q-Bag – widok z góry
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- cztery uchwyty transportowe

- fartuch wykonany z tkaniny lub siatki

- lej spustowy

- standardowe wymiary podstawy:

     90 x 90 cm (inne wg indywidualnych uzgodnień)  

- wysokość  - wg zamówienia klienta

- wykonanie z tkanin niepowlekanych, powlekanych, 

   ażurowych 

- możliwość zastosowania uszczelnionego szwu

- możliwość zastosowania stabilizatorów kształtu (Q-Bag)

  zapobiegających „wybrzuszaniu” worka po napełnieniu

- worek może być dodatkowo wyposażony 

  we wkład foliowy (nie dotyczy worków Q-Bag)

- możliwość wykonania nadruku 

- możliwość wszycia koperty na dokumenty

- etykieta producenta z instrukcją obsługi worka

 
 
         

Tkanina ażurowa stosowana w 
workach przeznaczonych do 

transportu ziemniaków, warzyw, 
owoców
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- cztery uchwyty transportowe

- otwarta góra

- płaskie dno

- standardowe wymiary podstawy:

     90 x 90 cm (inne wg indywidualnych uzgodnień)  

- wysokość  - wg zamówienia klienta

- wykonanie z tkanin niepowlekanych, powlekanych, 

   ażurowych 

- możliwość zastosowania uszczelnionego szwu

- możliwość zastosowania stabilizatorów kształtu (Q-Bag)

  zapobiegających „wybrzuszaniu” worka po napełnieniu

- worek może być dodatkowo wyposażony 

  we wkład foliowy (nie dotyczy worków Q-Bag)

- możliwość wykonania nadruku 

- możliwość wszycia koperty na dokumenty

- etykieta producenta z instrukcją obsługi worka
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- płaski worek polipropylenowy

- z tkanin powlekanych i niepowlekanych

- z wkładem foliowym

- możliwość wykonania nadruku

- certyfikat UN do transportu materiałów niebezpiecznych

- także w wersji o podstawie 125 cm
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Przykładowe wymiary worków dla wzorów od 5 do 8

Wymiary podstawy w cm Wysokość zasypowa w 
cm Pojemność w litrach Ładowność w kg

90 x 90 90 729 1000

90 x 90 110 891 1000

90 x 90 130 1053 1000

90 x 90 150 1215 1000

80 x 100 90 720 1000

80 x 100 110 880 1000

80 x 100 130 1053 1000

80 x 100 150 1215 1000

70 x 110 90 693 1000

70 x 110 110 847 1000

70 x 110 130 1001 1000

70 x 110 150 1155 1000
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Przykładowe wymiary worków dla wzorów od 5 do 8

Wymiary podstawy w cm Wysokość zasypowa w 
cm Pojemność w litrach Ładowność w kg

90 x 110 90 891 1000

90 x 110 110 1089 1000

90 x 110 130 1287 1000

90 x 110 150 1485 1000

95 x 95 90 812 1000

95 x 95 110 993 1000

95 X 95 130 1173 1000

95 x 95 150 1354 1000

100 x 100 90 900 1000

100 x 100 110 1100 1000

100 x 100 130 1300 1000

100 x 100 150 1500 1000

105 x 105 90 992 1000

105 x 105 110 1213 1000

105 x 105 130 1433 1000

105 x 105 150 1654 1000

Lokalizacja
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Wymiary worka (wymiary podstawy x 
wysokość w cm)

Wzór konstrukcyjny wg klasyfikacji 
IZOMER ( 1 do 9) 

Ładowność w kg

Rodzaj tkaniny (niepowlekana – 
oddychająca, powlekana – uszczelniona, 
ażurowa – dedykowana do ziemniaków i 

warzyw)

Czy worek musi być wyposażony we wkład 
foliowy?

Ewentualna średnica leja zasypowego w 
cm

Ewentualna średnica leja wysypowego w 
cm

Wielkość ewentualnego zamówienia w 
sztukach

Dodatkowe uwagi, np. wielkość nadruku, 
miejsce dostawy

Osoba kontaktowa

Nr telefonu

Nr faksu

e-mail

Nazwa firmy

Formularz zapytania ofertowego – nr faksu + 48 63 2626813
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