Для партнерів СтудіоПак

Про компанію
З 2006 року група компаній СтудіоПак - український виробник еко-упаковки з
харчової фольги.
Асортимент продукції СтудіоПак складається з форм, об’ємом від 135 до 3100 мл,
призначених для використання багатьма підприємствами хлібної, м'ясної,
кондитерської промисловості, підприємствами HоRеCа, національними та
регіональними роздрібними мережами.
Вся продукція відповідає світовим стандартам якості, а також має необхідні українські
та європейські сертифікати.

Алюміній (лат. aluminium, Al)
Третій за поширеністю елемент на Землі (після кисню і
кремнію) - 7%, міститься переважно в земній корі.

В людині!

В їжі! (На 100 грам продукту.)

в тілі людини - 35-50 мг;
добове споживання - 2-10 мг;
засвоюється в тілі менше 1%;
легко виводиться нирками.

вівсянка - 1970 мкг;
горох - 1180 мкг;
рис - 912 мкг;
баклажани - 815 мкг.

В природі!
У відкритому вигляді не
зустрічається, лише як
боксити і солі.

Продукція СтудіоПак
SP15L

SP64L

(255 ml, 127x100x33 mm)

(960 ml, 218x153x41 mm)

SP24L

SP88L

(430 ml, 145x120x40 mm)

(2000 ml, 255x185x53 mm)

SP62L

SP86L

(900 ml, 218x113x53 mm)

(2100 ml, 315x215x42 mm)

Продукція СтудіоПак
SPT20L

SPT51L

(135 ml, 90x38 mm)

(800 ml, 175x43 mm)

SPM2L

SPT546L

(520/320 ml,
225x180x30 mm)

(1440 ml, 203x56 mm)

SP98L

SPT62L

(3100 ml,
319x259x50 mm)

(1450 ml, 230x43 mm)
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Для чого використовувати упаковку СутдіоПак?

1

-

Для приготування

в духовій шафі
в мікрохвильовій печі
на вуглях

2

-

Для зберігання

в морозильній камері
в холодильнику
в коморі

3

-

Для зручності

не потрібно мити після використання
100% натуральний матеріал
підлягає повній переробці

4

-

Для доставки

готової їжі на винос
обідів до замовника
обідів на роботу

5

-

Для сервіровки

в кафе або ресторані
вдома або в готелі
на природі

Переваги упаковки з харчової фольги
Гігієнічність. Форми з алюмінієвої фольги стерильні, не містять
поверхневих бактерій, алюміній як матеріал перешкоджає розвитку
мікроорганізмів.
Бар'єрні властивості. Форми з алюмінієвої фольги перешкоджають
випаровуванню, висиханню, зволоженню і повністю ізолюють їжу від
впливу світла і проникнення сторонніх запахів.
Теплопровідність. Форми з алюмінієвої фольги мають здатність
рівномірно проводити та тривалий час зберігати тепло.

Теплостійкість. Форми з алюмінієвої фольги витримують високі
температури до +300° C, захищаючи продукти від обвуглення та
вигоряння.
Екологічність. Алюміній може бути на 100% перероблений, він є
екологічно чистим матеріалом, і найкраще підходить для споживачів, які
піклуються про захист навколишнього середовища.
Багатофункціональність. Форми з алюмінієвої фольги передбачають
велику кількість варіантів упаковки з використанням різних кришок.

Комплексний підхід

1

2

3

Ручні машинки

Ембосування

Картонні кришки

для оптимізації
процесу пакування.

(тиснення на дні) може бути у
вигляді логотипу Вашої компанії.

з ексклюзивним
кольоровим друком.

Заперечення
Не можно довго зберігати продукти.
За результатами досліджень, проведених Європейською Асоціацією Виробників Харчової Алюмінієвої фольги
(Дюссельдорф, Німеччина) за сприяння вчених лабораторії Ris National (Данія) і європейського виробництва
Synchrotron Radiation ESRF (Франція) був зроблений ряд важливих відкриттів:
●

●
●
●
●

У процесі виробництва, при випалюванні фольга товщиною 6 і більше мікрон стає на 100% стерильним,
бар'єрним і антибактеріальним матеріалом, що дозволяє зберігати і захищати від впливів зовнішнього
середовища, упаковані в форму з харчової алюмінієвої фольги продукти харчування.
Алюміній не є абсорбуючим матеріалом, що всмоктує вологу або жир, внаслідок чого перешкоджає
розмноженню бактерій.
Алюмінієва форма виключає проникнення вологи всередину упаковки, зміну запаху і смакових якостей
упакованого продукту, а також запобігає псуванню їжі в результаті впливу сонячного світла.
Будучи матеріалом інертним, фольга не підтримує розвиток мікроорганізмів.
Відсутність у фольги смаку і запаху повністю виключає ризик змішування аромату продукту з запахом і
присмаком пакувального матеріалу.

Нельзя использовать в микроволновой печи.
Результати досліджень, що проводилося Інститутом технологій і пакувальних матеріалів Фраунхофера
(Фрайзінг, Німеччина), Європейською асоціацією виробників алюмінієвої фольги (EAFA),

Асоціацією виробників алюмінієвої фольги США (AFCMA), переконливо довели, що алюмінієва фольга може
безпечно використовуватися в мікрохвильових печах.

Форма не герметично закривається.
Якщо Ви хочете, що б форма герметично закривалась, ми можемо запропонувати Вам жерсткостінний варіант
під запаювання плівкою. MAD середовище (вакуум, газ). У цьому випадку він буде закритий герметично.

Не можна використовувати на відкритому вогні.
Контейнери з алюмінієвої фольги бажано використовувати на вуглях.

Висока ціна.
Контейнери з харчової алюмінієвої фольги мають ціну адекватну функціоналу.

Іскрять і стріляють в мікрохвильовій печі.
Зовсім старі мікрохвильові печі, виготовлені до 1980 року, сильно відрізнялися від сучасних і були не сумісні з
алюмінієвим посудом. Кінці магнетронної трубки в таких печах були закриті куполом зі скла і при розігріві їжі
в алюмінієвих формах електромагнітні хвилі, які не проходять через метали, відбивалися назад на
мікрохвильовий генератор, визиваючи його пошкодження.
Пізніше виробники мікрохвильових печей замінили купол магнетронних трубок на керамічний і проблема
перегріву була вирішена. До 1985 року більшість провідних брендів схвалили використання в своїх печах
алюмінієвої фольги. На сьогоднішній день немає ніяких приводів до заборони приготування їжі в
мікрохвильових печах з використанням алюмінієвих форм.

Чому їжу потрібно розігрівають у контейнерах з харчової алюмінієвої фольги?
Якщо готувати або розігрівати їжу в будь-який інший посуді, то їжа піддається дуже різким перепадам
температур, оскільки відбувається дуже швидке нагрівання і окремі частини продукту миттєво
перегріваються, в той час як інші тільки починають доходити до потрібної температури. Це, звичайно ж, не
може не вплинути на смакові якості кінцевого блюда.
При використанні посуду з фольги процес протікає трохи інакше.
Як відомо, електромагнітні хвилі не можуть проходити крізь метал. Форми з алюмінієвої фольги
представляють собою посуд, виготовлений з дуже тонких листів алюмінію, який є металом і, відповідно,
відображає, а не пропускає мікрохвилі. Вплив відбувається тільки на відкриту частину форми на глибину,
приблизно 3 см., в той час як боки і дно блюда надійно захищені від різкого нагріву. Так як алюміній відмінний теплопровідник, контейнер починає рівномірно розподіляти тепло по всьому блюду, дбайливо
впливаючи на нього і не погіршуючи смак продуктів. При приготуванні або розігріві блюд в алюмінієвих
формах потрібно враховувати одну особливість: контейнеру з фольги потрібен час для того що б він
нагрівся і почав віддавати своє тепло вмісту. Тому під час готування або розігріву просто збільште час на 10%.

Потрібно витратити багато часу, щоб закрити. Блістер закривається в один рух.
Для того що б збільшити швидкість упаковки і уникнути травм, наша компанія пропонує використовувати
механічні пакувальні машини.

При упаковці ріже руки.
При упаковці може різати і пластиковий контейнер (блістер). Для того, що б уникнути травм і збільшити
швидкість упаковки, наша компанія пропонує використовувати механічні пакувальні машини.

Не видно, що в контейнері, якщо кришка не прозора.
Ви можете використовувати, як непрозору, так само і прозору кришки. Якщо Ви вибрали картонну кришку, то
Ви можете написати на ній назву страви, дату приготування, побажання приємного апетиту.

Їх використовують наші конкуренти, нам потрібно щось оригінальне.
У Вас завжди є право вибору, якщо Ваші конкуренти використовують м’якостінні форми з харчової
алюмінієвої фольги, Ви можете використовувати жорсткостінні форми.

Алюміній шкідливий.
Міф перший.
Алюмінієвий посуд беззастережно шкідливий для здоров'я! Ні, це зовсім не так. Шкода алюмінієвого посуду,
що випускається сьогодні потужними виробниками кухонного посуду, абсолютно не доведений і не має під
собою ніяких наукових підстав. Безумовно, в чисто алюмінієвому посуді краще не готувати: але у вас швидше
за все і не вийде, адже на поверхні алюмінієвого посуду існує особлива оксидна плівка, яка буквально "не
дасть" дістатися вам, безпосередньо, до матеріалу.
Міф другий.
Алюмінієвий посуд не піддається корозії! А ось це - правда. Алюмінієвий посуд дійсно не іржавіє і це - ще
один плюс в її скарбничку.
Міф третій.
Алюмінієвий посуд дуже крихкиий! Його не можна назвати тендітним в класичному розумінні цього слова, він
швидше гнучкий. Тому при виборі алюмінієвого посуду, обов'язково звертайте увагу на товщину дна і стінок:
чим вони товщі, тим більш довговічним буде такий посуд.

Не можна зберігати солоне, кисле.
Харчова алюмінієва фольга, з якої виготовляються форми навіть без спеціального покриття, не вступає в
реакцію з продуктами харчування. На додаток до цього, діапазон схвалених для контакту з харчовими
продуктами сучасних ізолюючих покриттів створює повний захист проти всіляких реакцій, викликаних
контактом з кислотними або лужними компонентами їжі.
УВАГА! Не можна наливати продукти з високим вмістом РН, такі як оцет, лимонний сік.

Вони не екологічні і не біорозкладні.
Алюміній повністю і до безкінечності, без втрати якості підлягає вторинній переробці! У багатьох країнах
впроваджуються програми утилізації використаного алюмінію, так що цей цінний метал неодмінно
переробляється і використовується знову. Алюміній може бути повторно використаним нескінченне число
разів, при цьому він зберігає 99% енергії від уже використаного матеріалу в первинному виробництві і
неодноразово здатний пройти повторну обробку без втрати всіх своїх властивостей.
У Європейських країнах в повторну переробку надходить до 75% алюмінієвих форм, таким чином відбувається
економія природних ресурсів Землі.

Упаковка з пластику краще.
Потрібно завжди пам'ятати, що кожен тип форми призначений для певних цілей. Тому переваги форм з
харчової алюмінієвої фольги очевидні, якщо їх використовувати:

●
●
●
●
●
●
●
●

для гарячих страв, тому що в формах з алюмінієвої фольги їжа довше зберігається теплою;
на відміну від пластикових контейнерів, форми з алюмінієвої фольги можна використовувати в
мікрохвильових і звичайних печах, тому що вони зберігають міцність при нагріванні;
для випічки і смаження;
для розігріву продуктів не виймаючи їх з форми;
для заморожених і свіжих харчових продуктів;
для зберігання, тому що алюміній на 100% захищає від впливу світла, повітря і вологи;
для приготування і розігрівання в похідних умовах на вуглях;
витримує широкий спектр температур від -50° C до +600° C.

Якщо готувати, продукти прилипають до фольги.
В процесі виробництва форм з алюмінієвої фольги зсередини вони покриваються спеціальними харчовим
маслом SOFTENOL. Таке покриття також позбавляє від необхідності використовувати масло для приготування
їжі, тому алюмінієві форми можна використовувати і в закладах, орієнтованих на дитячу цільову аудиторію
або закладах що пропонують своїм відвідувачам дієтичне меню.

Вони дешеві нам потрібен преміум сегмент: чорний пластик.
У Вас завжди є право вибору, якщо Ваші конкуренти використовують м’якостінні форми з харчової
алюмінієвої фольги, Ви можете використовувати жорсткостінні форми. Ми можемо запропонувати вам
жорсткостінні форми з пофарбованими бортами.

Ми готуємо в багаторазовому посуді.
Одноразовість як невід'ємна характеристика є одним з найбільш значущих переваг упаковки і синонімом
поняття «екологічна», так як дозволяє утилізувати ємність після її використання без витрат води,
електроенергії і миючих засобів, з тим, щоб в подальшому перетворити її в новий якісний продукт.

Чому я повинен купувати ваші форми.
Переваги алюмінієвих контейнерів:
●
●
●
●
●
●
●

Багатофункціональні, зручні у використанні (приготування, зберігання, заморозка, транспортування);
Приготування в духових шафах, мікрохвильових і звичайних печах;
Висока теплопровідність і теплостійкість: витримують температурний діапазон від -50° C до +600° C;
Перешкоджають розмноженню бактерій і мікробів;
Можна готувати без масла (трохи потрібно змащувати);
Допомагають економити час;
Можливість 100% переробки.

Упаковка з паперу краще.
Потрібно завжди пам'ятати, що кожен тип форми призначений для певних цілей. Тому переваги контейнерів
з харчової алюмінієвої фольги очевидні якщо, його використовувати:
●
●
●
●
●
●

для гарячих страв, тому що в формах з алюмінієвої фольги їжа довше зберігається теплою;
на відміну від пластикових контейнерів, форми з алюмінієвої фольги можна використовувати в
мікрохвильових і звичайних печах, тому що форми зберігають міцність при нагріванні;
для випічки і смаження;
для розігріву продуктів не виймаючи їх з форми;
для заморожених і свіжих харчових продуктів;
для зберігання, тому що алюміній на 100% захищає від впливу світла, повітря і вологи.

Упаковка зі спіненого полістиролу краще.
Потрібно завжди пам'ятати, що кожен вид контейнера призначений для певних дій. Тому переваги
контейнерів з харчової алюмінієвої фольги очевидні якщо, його використовувати:
●
●
●
●
●
●

для гарячих страв, тому що в формах з алюмінієвої фольги їжа довше зберігається теплою;
на відміну від пластикових контейнерів, форми з алюмінієвої фольги можна використовувати в
мікрохвильових і звичайних печах, тому що форми зберігають міцність при нагріванні;
для випічки і смаження;
для розігріву продуктів не виймаючи їх з форми;
для заморожених і свіжих харчових продуктів;
для зберігання, тому що алюміній на 100% захищає від впливу світла, повітря і вологи.
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