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SPATEX®

O firmie
Grupa Nomax to wiodący dostawca opakowań dla przemysłu
mięsnego, od ponad 25 lat pozostający w ścisłej czołówce
producentów siatek wędliniarskich oraz osłonek tekstylnych
na rynkach całego świata.

Bez naruszania struktury
wędliny po zdjęciu siatki
Nadaje tradycyjny
wygląd produktu

Od początku swojej działalności jesteśmy firmą rodzinną,
w pełni opartą o polski kapitał. Wierzymy, że wartości takie jak
zaufanie, relacje partnerskie oraz ciągły rozwój, są gwarancją
owocnej i długofalowej współpracy.

Siatki NomaNet® to doskonałej
i stałej jakości, bezpieczny,
certyfikowany do kontaktu
z żywnością produkt, którego
zastosowanie nadaje
niepowtarzalny wygląd
każdej wędlinie.

W ofercie Grupy Nomax znajdują się topowe marki: siatki do
wędlin NomaNet®, osłonki tekstylne Viscoflex® oraz osłonki
z przyprawami Spatex®, a także szereg innych rozwiązań
służących realizacji misji, od lat realizowanej
z naszymi klientami:

Zapewniamy indywidualne
podejście do każdego projektu.
Łącząc międzynarodowe
doświadczenie, wiedzę
technologiczną oraz
zaangażowanie zespołu
sprzedaży, wspólnie z Państwem
kreujemy oryginalne produkty,
wyróżniające się swoim
charakterem na sklepowej półce.

Nadajemy charakter
wyrobom miesnym
Dostarczamy produkty do ponad 1200 zakładów mięsnych
i hurtowni w Polsce. Za granicą nasze produkty dostępne są
poprzez sieć ponad 100 dystrybutorów z 40 krajów. Jesteśmy
obecni w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej
oraz Australii.

Mając na uwadze optymalizację
czasu i kosztów produkcji wyrobów
w siatkach, proponujemy różne
sposoby konfekcji, dodatkowe
aplikatory TubaNet®, czy maszyny
marszczące Noqum 2000.

Siatki
łatwozdejmowalne

Posiadając ponad 2000 indeksów
siatek elastycznych
i nieelastycznych jesteśmy
w stanie podjąć każde wyzwanie
związane z produkcją,
opakowaniem i wyróżnieniem
Państwa wyrobów.

siatki wędliniarskie

NomaNet®

osłonki tekstylne

Viscoflex®
Indywidualne projekty
nadruków

Bogactwo posypek
i przypraw

Idealne dla produktów
plasterkowanych

Forma wyrobu wędliniarskiego
tworzy niepowtarzalny charakter
i zwraca uwagę klientów,
a atrakcyjne opakowanie zachęca
do sięgnięcia po produkt na
sklepowej półce.
Osłonki tekstylne Viscoflex®
to najbogatsza na rynku oferta
kształtów, nadruków, a także
dodatkowych elementów
wzbogacających wyrób
wędliniarski. Zastosowanie
odpowiednich przeszyć, obszyć,
nadanie faktury osłonce,
czy odpowiednie oznaczenie
produktu za pomocą etykiety, daje
niespotykane, w porównaniu
z innymi opakowaniami,
możliwości marketingu produktu.
Tworząc osłonki dla naszych
klientów dbamy o każdy detal,
przykładając szczególną uwagę
do jakości i estetyki projektu
graficznego. Każda osłonka to
produkt ręcznie przygotowany
i sprawdzony przez
doświadczonych specjalistów, tak
aby dostarczyć naszym klientom
oryginalny produkt spełniający
najwyższe standardy.

Smak i wygląd wędliny to główne
elementy rynkowego sukcesu
produktu. Łącząc te dwie
potrzeby Grupa Nomax stworzyła
osłonki, dzięki którym możliwe
jest jednoczesne wzbogacenie
smaku wędliny i pokrycie
jej równomierną, warstwą
naturalnych przypraw.
Osłonki Spatex® to innowacyjne
rozwiązanie w połączeniu
z niezwykle łatwym
zastosowaniem. Pozwalają na
transfer ziół i kompozycji drobno
i gruboziarnistych przypraw na
produkt wędliniarski.

Równomierny kolor i smak na
całym wyrobie
Bogactwo opcji dodatkowych
(przeszycia, obszycia)

Ponad 50
standardowych
form osłonek

osłonki z przyprawami

Spatex®

nowosci
produktowe
Osłonka Spatex® InShape
to rewolucyjne rozwiązanie
opracowane w odpowiedzi na
wieloletnie oczekiwania
naszych klientów.
Po raz pierwszy jedna osłonka
spełnia równocześnie dwie
funkcje: formowania produktu
w dowolny kształt oraz
równomiernego pokrycia
przyprawami. Zapewnione jest
bardzo trwałe przyleganie powłoki
przyprawowej do wyrobu
w trakcie obróbki termicznej,
a także plastrowania.
Różnorodność form i bogactwo
aromatów przypraw to doskonałe
narzędzie do kreowania
oryginalnych produktów.

Viscoflex®
Smoke
Osłonka do
wędzenia

Spatex®
InShape

Ekskluzywny wygląd
wędzonych wyrobów

Formowanie
kształtu

Collarex®
Bogactwo form
i kolorów

Nadanie smaku
i koloru przyprawami

Viscoflex® Smoke to produkt
dedykowany zarówno dla
tradycyjnego jak i przemysłowego
przetwórstwa mięsnego.
Przeznaczony do produkcji
wyrobów wędzono-parzonych,
podwędzanych, suszonych
i dojrzewających. Dzięki
zastosowaniu nowych technologii
powlekania materiału, osłonka
uzyskała zdolność absorbowania
i przepuszczania dymu
wędzarniczego oraz pary wodnej.

Formowanie
kształtu

Collarex® to produkt dedykowany
dla tradycyjnego przetwórstwa
mięsnego. Przeznaczony do
produktów wędzono-parzonych,
suszonych lub podsuszanych
opartych na bazie farszów
o różnym stopniu rozdrobnienia,
zarówno wieprzowych jak
i drobiowych.
Dzięki szerokim możliwościom
kształtowania wyrobu gotowego
stanowi doskonałe i nowatorskie
narzędzie do wyróżnienia
produktów w miejscu sprzedaży.

Jadalna osłonka
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