
 

Zalety SYSTEMU BAG CLOSED docenisz w praktyce. Wypróbuj i przekonaj się sam…  

 

Uprość swoją pracę i oszczędzaj czas 

 Obsługa worków jest bardzo prosta - aby zmienić produkt w dozowniku wystarczy wyjąć pusty 

worek i założyć pełny. 

 Nie musisz tracić czasu na wymianę pomp czy nawet przelewanie produktu do mniejszego 

opakowania. 

 Nie ma ryzyka rozlania zawartości na podłogę, co również może uprościć i przyspieszyć 

pracę. 

 
 

Większa czystość i higiena dzięki zaworowi jednokierunkowemu i sterylnej torbie 

 Systemy zamknięte to bardziej higieniczne rozwiązanie niż produkty w standardowych 

butelkach 

 Standardowe butelki wyposażone są w pompki i dozowniki, które mogą stać się źródłem 

zanieczyszczeń. 

 W systemach otwartych mikroorganizmy mogą łatwo wnikać do produktu, a następnie 

namnażać się. 

 Worki są sterylne i hermetyczne, zawór jednokierunkowy umożliwia wyprowadzenie 

zawartości tylko od wewnątrz na zewnątrz. 

 

Zużyte worki nie zajmują miejsca w odpadach i chronią środowisko 

 Waga pustego worka 15 g, objętość pustego opakowania 42 cm3. 

 30 razy mniej miejsca w  kosza na śmieci w porównaniu do klasycznej litrowej butelki. 

 Produkcja worków wymaga 85% mniej surowców i zasobów naturalnych. 

 Mniej odpadów oznacza mniej pracy przy ich usuwaniu. 

 

Gwarancja wydajności i jakości przez cały okres ważności? Przy BAG-ach = TAK!  

 Alkohol ze środków dezynfekujących stopniowo odparowuje w układach otwartych = 

możliwość obniżenia skuteczności produktu. Worek jest systemem zamkniętym  nie ma 

parowania. 

 Gwarancja stabilności i jakości produktu przez cały okres ważności.  

 Produkty w systemie BAG są bardzo odporne na zmiany temperatury, np. podczas transportu.  

 

Koniec z nieczytelnymi danymi serii i terminu ważności  

 Przy opakowaniach w postaci worków -  partie i terminy ważności są zadrukowane 

termodrukiem odpornym na alkohole i rozpuszczalniki  

 Worek można czyścić, myć i dezynfekować alkoholowym środkiem dezynfekującym bez 

ryzyka usunięcia niezbędnych danych.  

 

Obawiasz się, że worek ulegnie uszkodzeniu?  

 Opakowanie typu BAG wykonane jest ze specjalnie zgrzanej trójwarstwowej folii, która jest 

bardzo odporna na rozciąganie i nacisk 

 W razie przypadkowego upadku  - BAG nie ulegnie rozszczelnieniu. 

 Worki są odporne na rozdarcie (z wyjątkiem kontaktu z ostrymi przedmiotami). 


