
Taśmy niebieskie  
spełniające wymogi higieny

Niebieskie taśmy zapewniają 
ciągłe wsparcie w spełnianiu 
norm bezpieczeństwa żywności 
i pomagają w spełnieniu 
wymagów ISO 22000 (wcześniej 
HACCP). Nasze taśmy zostały 
zaprojektowane pod kątem 
wszystkich standardowych aplikacji 
oraz procesów i są dostępne z 
szeroką paletą akcesoriów. 

Niebieski kolor taśmy, odróżniający 
się od koloru produktów 
spożywczych, ułatwia identyfikację 
skażenia produktów i umożliwia 
znacznie szybsze wykrycie 
zabrudzeń. 

Ammeraal Beltech dysponuje 
najszerszą ofertą taśm niebieskich 
do przemysłu spożywczego.

Niebieskie taśmy mogą być 
dostarczane z kompleksowym 
asortymentem akcesoriów, 
takich jak zabieraki i falbany 
boczne. Ochrona krawędzi taśmy 
Amseal - dostępna opcjonalnie - 
zapewnia podwójną ochronę przed 
strzępieniem się taśmy i ogranicza 
przedostawanie się bakterii.

Innovation and
Service in Belting
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Porady ekspertów, rozwiązania 
wysokiej jakości oraz lokalny serwis 
dla wszystkich Państwa potrzeb w 
zakresie taśm i pasów.
ammeraalbeltech.com/pl

Ammeraal Beltech
Strażacka 72
43-382 Bielsko-Biała
Polska

T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Niniejsze informacje mogą ulec zmianie w związku z ciągłym procesem rozwoju. Spółka Ammeraal Beltech nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
nieprawidłowego wykorzystania powyższych informacji. Niniejsze informacje zastępują informacje podane wcześniej. Wszelkie działania i usługi realizowane 
przez spółkę Ammeraal Beltech podlegają ogólnym warunkom sprzedaży i dostawy stosowanym przez jej spółki operacyjne.

Member of Ammega Group.

Innovation & Service in Belting

Niebieskie taśmy oferują następujące korzyści:

• Zwiększona higiena
    › Mniejsza migracja zanieczyszczeń do produktu
    › Kolor odmienny od koloru żywności
    ›  Mniejsze ryzyko w zakresie odpowiedzialności za 

produkt

• Ładniejszy wygląd
    › Nowoczesna konstrukcja
    › Lepszy wygląd
    › Czystsza taśma i przenośnik

• Łatwość czyszczenia
    › Tkaninowe taśmy syntetyczne z zalanymi brzegami i 
      w standardzie niestrzępiącym się
    ›  Powłoki umożliwiające bardzo dokładne czyszczenie, 

np. Nonex, Ropanyl, Silam
    › Tkaniny antymikrobowe

• Pomoc w aspektach dotyczących zdrowia i 
bezpieczeństwa

    › Mniejsze zmęczenie oczu
    › Łatwe wykrywanie w przypadku uszkodzenia taśmy

• Dostępny szeroki asortyment produktów› Taśmy 
procesowe i transportujące

    › Taśmy modułowe
    › Taśmy tkane bezkońcowo
    › Taśmy inżynieryjne
    › Taśmy jednorodne Soliflex
    › Taśmy z napędem samonaprowadzającym Ultrasync
    › Paski okrągłe i klinowe Solicord
    › Łańcuchy plastikowe
    › Elastyczne paski PU Rapplon 
    › Skrobaki wykrywalne przez detektor metalu
    › Lekkie taśmy gumowe
    › Taśmy siatkowe Ultrascreen
    › Lekkie taśmy elastomerowe
    › Taśmy ZipLink®

Zastosowania

Niebieskie taśmy Ammeraal Beltech mogą być 
wykorzystywane w niemalże każdym segmencie 
spożywczym.

Ze względu na zastosowanie koloru niebieskiego, 
rróżniącego się od żywności, taśmy niebieskie są 
szczególnie przydatne do zastosowań w branżach 
przetwórstwa żywności, takich jak:
• Piekarnictwo
• Branża cukiernicza
• Przetwórstwo mięsa i drobiu oraz ryb
• Nabiał
• Przetwórstwo owoców i warzyw

Ochrona przed mikroorganizmami zaczyna się od 
właściwej higieny i czystości. Obecne praktyki czyszczenia i 
higieny są istotne i należy je zachować.

Ammeraal Beltech 
member European 
Hygienic Engineering  
& Design Group

Food Grade belts comply 
with EC 1935/2004 
and FDA standards 
supporting your                 
ISO 22000 requirements 
(previously HACCP)


