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Výroba obal�  pro potraviná�ské provozy a prodejny potravin.     Kancelá�: Dlouhá 416,  37371 Rudolfov u �. Bud�jovic   
 

DI�: CZ63907518           tel/fax: 387228577,     mob. tel:602 272 040         e-mail: argena@argena.cz 
 

ZAKÁZKOVÁ   VÝROBA – obaly pro volný prodej 
Ceny t�chto výrobk� na vyžádání. 

 
Platnost od 14.1.2008 

 

Je možné použít:                          
- hliníkové ví�ko na p�iva�ení 
- plastové pr�hledné ví�ko na 
p�iva�ení 
- plastové barevné ví�ko na 
p�iva�ení 
- p�evle�né rovné pr�hledné ví�ko 

- p�evle�né vysoké pr�hledné ví�ko    

pr�m�r:95,5mm 
výška: 38 mm 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 

Kelímek 120 ml 
oblé dno s patkou 

transparent 
 

balení:1000 ks 

 

Je možné použít:                          
- hliníkové ví�ko na p�iva�ení 
- plastové pr�hledné ví�ko na 
p�iva�ení 
- plastové barevné ví�ko na 
p�iva�ení 
- p�evle�né rovné pr�hledné ví�ko 

- p�evle�né vysoké pr�hledné ví�ko    

pr�m�r:95,5mm 
výška: 38 mm 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 

Kelímek 120 ml 
oblé dno s patkou 
pr�hledný - matný 

 
 

balení:1000 ks 

 

Je možné použít:                          
- hliníkové ví�ko na p�iva�ení 
- plastové pr�hledné ví�ko na 
p�iva�ení 
- plastové barevné ví�ko na 
p�iva�ení 
- p�evle�né rovné pr�hledné ví�ko 

- p�evle�né vysoké pr�hledné ví�ko    

pr�m�r:95,5mm 
výška: 38 mm 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 

Kelímek 120 ml 
oblé dno s patkou 

bílý 
 
 

balení:1000 ks 

 

Je možné použít:                          
- hliníkové ví�ko na p�iva�ení 
- plastové pr�hledné ví�ko na 
p�iva�ení 
- plastové barevné ví�ko na 
p�iva�ení 
- p�evle�né rovné pr�hledné ví�ko 

- p�evle�né vysoké pr�hledné ví�ko    

 
horní 
pr�m�r:95,5mm 
výška: 31mm 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 

Kelímek na ruské vejce 
130 ml 

bílý 
 
 

balení:1000 ks 

 

Je možné použít:                          
- hliníkové ví�ko na p�iva�ení 
- plastové pr�hledné ví�ko na 
p�iva�ení 
- plastové barevné ví�ko na 
p�iva�ení 
- p�evle�né rovné pr�hledné ví�ko 

- p�evle�né vysoké pr�hledné ví�ko    

 
 
pr�m�r:95,5mm 
výška: 36 mm 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 

 
Kelímek 135 ml 

oblé dno 
pr�hledný - matný 

 
 

balení:1000 ks 



2                                              ARGENA s.r.o. Dlouhá 416, 37371 Rudolfov       www.argena.cz  tel/fax: 387228577, 602272040  
 

 

Je možné použít:                          
- hliníkové ví�ko na p�iva�ení 
- plastové pr�hledné ví�ko na 
p�iva�ení 
- plastové barevné ví�ko na 
p�iva�ení 
- p�evle�né rovné pr�hledné ví�ko 

- p�evle�né vysoké pr�hledné ví�ko    

 
 
pr�m�r:95,5mm 
výška: 35mm 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 

 
Kelímek 135 ml 

rovné dno 
pr�hledný - matný 

 
 

balení:1000 ks 

 

Je možné použít:                          
- hliníkové ví�ko na p�iva�ení 
- plastové pr�hledné ví�ko na 
p�iva�ení 
- plastové barevné ví�ko na 
p�iva�ení 
- p�evle�né rovné pr�hledné ví�ko 

- p�evle�né vysoké pr�hledné ví�ko    

pr�m�r:95,5mm 
výška: 38 mm 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 

Kelímek 150 ml 
oblé dno s patkou 

transparent 
 
 

balení:1000 ks 

 

Je možné použít:                          
- hliníkové ví�ko na p�iva�ení 
- plastové pr�hledné ví�ko na 
p�iva�ení 
- plastové barevné ví�ko na 
p�iva�ení 
- p�evle�né rovné pr�hledné ví�ko 

- p�evle�né vysoké pr�hledné ví�ko    

pr�m�r:95,5mm 
výška: 38 mm 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 

Kelímek 150 ml 
oblé dno s patkou 
pr�hledný - matný 

 
 

balení:1000 ks 

 

Je možné použít:                          
- hliníkové ví�ko na p�iva�ení 
- plastové pr�hledné ví�ko na 
p�iva�ení 
- plastové barevné ví�ko na 
p�iva�ení 
- p�evle�né rovné pr�hledné ví�ko 

- p�evle�né vysoké pr�hledné ví�ko    

pr�m�r:95,5mm 
výška: 38 mm 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 

Kelímek 150 ml 
oblé dno s patkou 

bílý 
 
 

balení:1000 ks 

 

Je možné použít:                          
- hliníkové ví�ko na p�iva�ení 
- plastové pr�hledné ví�ko na 
p�iva�ení 
- plastové barevné ví�ko na 
p�iva�ení 
- p�evle�né rovné pr�hledné ví�ko 

- p�evle�né vysoké pr�hledné ví�ko    

 
 
pr�m�r:95,5mm 
výška: 40 mm 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 

Kelímek 160 ml 
oblé dno 

pr�hledný - matný 
 
 

balení: 900 ks 

 

Je možné použít:                          
- hliníkové ví�ko na p�iva�ení 
- plastové pr�hledné ví�ko na 
p�iva�ení 
- plastové barevné ví�ko na 
p�iva�ení 
- p�evle�né rovné pr�hledné ví�ko 

- p�evle�né vysoké pr�hledné ví�ko    

 
 
pr�m�r:95,5mm 
výška: 40 mm 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 

Kelímek 160 ml 
rovné dno 

pr�hledný - matný 
 
 

balení: 900 ks 

 

Je možné použít:                          
- hliníkové ví�ko na p�iva�ení 
- plastové pr�hledné ví�ko na 
p�iva�ení 
- plastové barevné ví�ko na 
p�iva�ení 
- p�evle�né rovné pr�hledné ví�ko 

- p�evle�né vysoké pr�hledné ví�ko    

 
 
 pr�m�r:95,5mm 
výška: 48 mm 
 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 
 

 
Kelímek 190 ml 

oblé dno 
pr�hledný - matný 

 
 

balení: 900 ks 
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Je možné použít:                          
- hliníkové ví�ko na p�iva�ení 
- plastové pr�hledné ví�ko na 
p�iva�ení 
- plastové barevné ví�ko na 
p�iva�ení 
- p�evle�né rovné pr�hledné ví�ko 

- p�evle�né vysoké pr�hledné ví�ko    

 
 
pr�m�r:95,5mm 
výška: 31mm 
 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 
 

 
Kelímek 200 ml 

pr�hledný - matný 
 

balení: 900 ks 

 

 
 
Místo spodního bílého dílu je 
možno použít pr�hledný díl. 
 
Díly spojeny  zama�kávacími 
zámky. 

 
rozm�r: 180 x 150 
mm 
 
výška celkem : 57 
mm 
 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 
 

Obal pro 
2 

chlebí�ky 
 
 

balení: 420 ks 

 

 
 
Místo spodního bílého dílu je 
možno použít pr�hledný díl. 
 
Díly spojeny  zama�kávacími 
zámky. 

 
rozm�r: 250 x 150 
mm 
 
výška celkem: 57 
mm 
 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 
 
 

Obal pro 
3 

chlebí�ky 
 
 

balení: 300  ks 

 

 
 
Místo spodního bílého dílu je 
možno použít pr�hledný díl. 
 
Díly spojeny  zama�kávacími 
zámky. 
 

 
rozm�r: 330x 
150mm 
 
výška celkem: 57 
mm 
 
materiál: PVC 
potraviná�ský atest 
 

Obal pro 
4 

chlebí�ky 
 

balení:210ks 

 

 
Ví�ka ke kelímk�m 
 
Ví�ka dle zp�sobu použití: 

- p�evle�ná nízká 
- p�evle�ná vysoká 
- p�iva�ovací hliníková 
- p�iva�ovací PVC 
- p�iva�ovací PET lamino 

 

 
 
pr�m�r:95,5mm 
materiál: AL, 
PET, OPS, PVC 
potraviná�ský atest 

 
Ví�ka v provedení:  

AL hliník peel lak  
PET bílé peel lak  

PET transp peel lak  
PVC bílé peel lak  

PVC transp peel lak  
OPS p�evle�né nízké  

OPS p�evle�né vysoké  
PVC p�evle�né nízké  

PVC  p�evle�né vysoké  
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Technické údaje AR 1000: 
Ru�ní zakládání kelímk� 
 
Výkon:800-1000ks za hodinu dle zru�nosti 
obsluhy 
Se�ízení stroje:vým�na pracovní hlavy a 
vložek netrvá déle než 5minut 
Doporu�ený pracovní cyklus:3,5-4,5 vte�iny 
�as aktivního p�iva�ování::nastavitelný na 
digitálním �asovém spína�i dle použitého 
materiálu (doporu�ený �as 1,5s-2,5s) 
Pracovní teplota svá�ecí hlavy::nastavitelná na 
digitálním termostatu dle použitého 
materiálu(doporu�ená hodnota 170-210 stup�� 
Celsia) 
P�iva�ovaní hlava: s teflonovou úpravou 
vym�nitelná podle rozm�ru ví�ka 
Vložky na kelímky nebo vani�ky: vym�nitelné 
dle použitého druhu obalu s možností 
p�iva�ování plastových nebo hliníkových ví�ek 
po oto�ení vložky 
Elektrické napájení:z el.sít� 230V +/- 5% , 
50Hz 
P�íkon:390W 
Ovládací okruhy:24V 
Napájení vyh�ívání p�iva�ovací hlavy:230V 
P�ívod tlakového vzduchu:7bar +-1bar 
Spot�eba tlakového vzduchu : cca 
0,1m3/hodinu 

 
Velkoobchodní smluvní podmínky platí pro smluvní partnery nebo pro jednorázový nákup nad 30.000 K� bez DPH, FCO Argena.  
Doprava zboží pro velkoodb�ratele zpravidla zdarma, ostatní odb�ratelé dohodou, vyžádejte si podrobn�jší informace. 
Ostatní odb�ratelé:U podlimitního odb�ru ú�tujeme v maloobchodních cenách s individuelními slevami dle odb�ru. 
Jsme zapojeni do zp�tného odb�ru a využití obalového odpadu systému EKO-KOM �.:EK-F06070042. 
Kontakt: na výše uvedených �íslech v dob� 8.°°-14.°° hod. 


