
WORKI PRÓŻNIOWE
NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI, PAKUJ PRÓŻNIOWO! 
DBAJ O WSPÓLNE ŚRODOWISKO!

VACBAGS™
Odwiedź naszą stronę www.vacbags.pl



Folia z wytłaczarki „z płaską głowicą”.

Dłuższe przechowywanie próżniowe 
dzięki odpowiedniej grubości.

Certyfikowany system zarządzania 
jakością ISO9001 przy produkcji worków 

próżniowych.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością

Zastosowanie polimerów niepoddanych 
recyklingowi.

Worki próżniowe zawsze kontrolowane 
i opatentowane.

„W Vacbags™ dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić niezrównaną jakość 
worków do pakowania i gotowania próżniowego ”

Vacbags™ od lat poszukuje najlepszych rozwiązań i dostarcza sprawdzone worki do 
pakowania próżniowego, worki gładkie, worki moletowane oraz worki do gotowania, a 

także specjalną linię akcesoriów Sous-Vide.

Wiele czasu poświęcono na badania i rozwój innowacyjnych materiałów, które 
mogłyby spełnić najbardziej wyrafinowane wymagania technologii pakowania 

próżniowego oraz Sous-Vide. Nasi dostawcy współpracuje z wieloma placówkami 
badawczymi i laboratoriami uniwersyteckimi.

WYSOKA JAKOŚĆ DLA TWOICH PRODUKTÓW



Całkowity brak 
polichlorku winylu.

Brak odpadów lub 
strat.

Używamy tylko materiałów 
pierwszej jakości.

BPA
FREE

0% bisfenolu A 
i ftalanów.

„IDEALNA PRÓŻNIA POTRZEBUJE PERFEKCYJNYCH WORKÓW PRÓŻNIOWYCH”

Vacbags™ zapewnia doskonałe parametry zgrzewu, wysoką jakość, doskonałe 
uszczelnienie i długi okres trwałości.

Nasi dostawcy posiadają kilka linii produkcyjnych dzięki czemu możemy w pełni 
zaspokoić każde żądanie, zarówno w przypadku standardowych neutralnych 

worków próżniowych, jak i niestandardowych
według koloru, rozmiaru i druku.



Technologia próżniowa pozwala zachować właściwości organoleptyczne i 
odżywcze produktów oraz ich idealny smak.

Gotowanie próżniowe to technologia, która doskonale utrzymuje kolor, smak, 
białka, witaminy i sole mineralne produktów, które są przygotowywane w 
specjalnych workach próżniowych do gotowania w niskich temperaturach.

Dlaczego warto pakować próżniowo?

Na jak długo zachowują świeżość produkty spakowane próżniowo?

Pakowanie próżniowe zapobiega rozprzestrzenianiu się pasożytów, które zwykle rozwijają 

się w makaronie, ryżu, mące lub suszonych owocach, jełczeniu tłuszczu i oleju, tworzeniu 

pleśni, utlenianiu i utracie wagi żywności.

Dzięki technologii Sous-Vide, która gwarantuje również doskonałą konserwację gotowanych 

produktów, będziesz mógł lepiej zorganizować swój czas w kuchni przygotowując różne 

potrawy, które w razie potrzeby można zregenerować, podawać i spożywać, doskonale 

zachowując ich właściwości organoleptyczne.

Brak zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów w lodówce, ponieważ wszystkie produkty 

są pakowane próżniowo w szczelnie zamkniętych workach. Brak powietrza utrudni ponadto 

tworzenie się makrokryształów, które zwykle występują w zamrożonych produktach, co 

wpływa na ich właściwości odżywcze.

Dzięki pakowaniu próżniowemu okres przydatności do spożycia, w zależności od rodzaju 
żywności i jej przygotowania, wydłuża się do 5 razy.

Pakowanie próżniowe

Gotowanie próżniowe



W celu prawidłowego przechowywania żywności pakowanej próżniowo zalecamy 
pakowanie produktów najlepszej jakości, zwracając szczególną uwagę na higienę.

W przypadku produktów zawierających płyny zalecamy schłodzenie ich w 
lodówce przed pakowaniem próżniowym.

Ważne: aby zapewnić idealną higienę produktów spożywczych, 
nigdy nie zalecamy ponownego używania toreb.

Pamiętaj, aby zaznaczyć datę pakowania i nazwę produktu na torbie!

Gdzie można przechowywać żywność zapakowaną próżniowo?

SPIŻARNIA LODÓWKA ZAMRAŻARKA



PAKOWARKA FAVOLA

WORKI PRÓŻNIOWE

Z ogromną dumą możemy powiedzieć, że współpracujemy z jednym z 

liderów produkujących maszyny do pakowania próżniowego i Sous Vide. 

Jesteśmy dystrybutorem pakowarek próżniowych FAVOLA oraz 

przemysłowych cyrkulatorów sous vide IDROCHEF i KUOCO.

WSPÓŁPRACA Z VALKO





NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI, PAKUJ PRÓŻNIOWO! 
DBAJ O WSPÓLNE ŚRODOWISKO!

SPECYFIKACJA



* PE: materiał mający kontakt z żywnością
* PA: materiał z efektem barierowym

Gładkie worki próżniowe PA / PE idealnie nadają się do przedłużenia okresu przydatności 
dowolnego produktu: od najbardziej delikatnych po te o ostrych krawędziach.

Produkowane są dwa różne typy: GRUBOŚĆ 70 i 90.

Gładkie worki próżniowe ALLVAC są dostępne w różnych standardowych rozmiarach. 
Na zamówienie możliwe wykonanie w rozmiarach niestandardowych.

PA

PE*

PE

Skład folii
PA/PE

PA

Spiżarni Lodówce Zamrażarce

SPECYFIKACJA

WORKI GŁADKIE DO PAKOWAREK KOMOROWYCH

Do przechowywania w:



WORKI PRÓŻNIOWE GŁADKIE 70 PA/PE 20-50

WORKI PRÓŻNIOWE GŁADKIE 90 PA/PE 30-60

140x220 mm

150x200 mm

150x300 mm

160x230 mm

170x250 mm

180x280 mm

200x250 mm

200x300 mm

200x350 mm

200x400 mm

200x500 mm

250x300 mm

250x350 mm

200x250 mm

200x300 mm

200x350 mm

250x300 mm

250x350 mm

250x400 mm

300x400 mm

350x400 mm

350x450 mm

400x500 mm

400x600 mm

250x400 mm

250x700 mm

300x400 mm

300x450 mm

300x500 mm

350x400 mm

350x450 mm

350x500 mm

400x500 mm

400x600 mm

450x600 mm

500x700 mm

WYMIAR
WORKA

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

500 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

800 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

400 szt.

300 szt.

1.000 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

400 szt.

400 szt.

300 szt.

ILOŚC W
OPAKOWANIU

100 szt.

100 szt.

150x200 mm

200x300 mm

250x350 mm

300x400 mm

150x200 mm

200x300 mm

250x350 mm

300x400 mm

350x450 mm

400x500 mm

200x300 mm

250x350 mm
200x300 mm

250x350 mm

Worki do przechowywania

KIT BASIC

Worki do przechowywania

KIT PREMIUM

Worki do gotowania Worki do gotowania

200 szt.

200 szt.

100 szt.

100 szt.

200 szt.

200 szt.

100 szt.

100 szt.

100 szt.

100 szt.

100 szt.

100 szt.
100 szt.

100 szt.

Zestaw gładkich worków próżniowych

WYMIAR
WORKA

ILOŚC W
OPAKOWANIU

WYMIAR
WORKA

ILOŚC W
OPAKOWANIU

WYMIAR
WORKA

ILOŚC W
OPAKOWANIU

WYMIAR
WORKA

ILOŚC W
OPAKOWANIU

WYMIAR
WORKA

ILOŚC W
OPAKOWANIU

WYMIAR
WORKA

ILOŚC W
OPAKOWANIU



WORKI PRÓŻNIOWE MOLETOWANE DIAMOND® 25-80

120x200 mm

150x250 mm

150x300 mm

150x400 mm

160x230 mm

180x300 mm

200x250 mm

200x300 mm

200x350 mm

200x400 mm

200x450 mm

250x300 mm

250x350 mm

250x400 mm

250x450 mm

250x600 mm

300x400 mm

300x450 mm

300x500 mm

350x450 mm

400x500 mm

400x600 mm

4.000 szt.

2.500 szt.

2.000 szt.

1.600 szt.

2.500 szt.

1.800 szt.

1.800 szt.

1.600 szt.

1.200 szt.

1.200 szt.

1.000 szt.

1.200 szt.

1.000 szt.

900 szt.

700 szt.

600 szt.

800 szt.

600 szt.

500 szt.

500 szt.

400 szt.

400 szt.

PA

PE*

100 szt.

Każdy moletowany worek próżniowy jest wyjątkowy dzięki wytłoczeniu w formie 
DIAMNETÓW charakteryzującemu się małymi romboidalnymi komórkami 
wytłoczonymi po jednej stronie worka, specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić 
maksymalnie szybkie usuwanie powietrza w każdych warunkach pracy, za 
pomocą zewnętrznej maszyny próżniowej, jak również maszyn komorowych.

Workowe moletowane dostarczane przez Vacbags™ są idealne do 
przechowywania żywności na dłużej, utrzymania higieny i świeżości produktów 
stałych i suchych. Poziom próżni będzie doskonały, a każdy produkt będzie 
doskonale zachowany.

Worki próżniowe DIAMOND® są również dostępne w postaci rękawa foliowego 
aby móc dopasować idealny rozmiar worka zgodnie z Twoimi potrzebami.

PE

PA

WORKI MOLETOWANE DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO DIAMOND®

Skład folii
Moletowanych

Do przechowywania w:

* PE: materiał mający kontakt z żywnością
* PA: materiał z efektem barierowymSpiżarni Lodówce Zamrażarce

WYMIAR
WORKA

ILOŚC W
OPAKOWANIU

WYMIAR
WORKA

ILOŚC W
OPAKOWANIU



200 mm x 6 m

300 mm x 6 m

200 mm x 6 m

300 mm x 6 m
25 szt.

25 szt.

25 szt.

25 szt.

„Zalecamy szerokość, 
długość wybierasz sam!”

Przechowuj i gotuj swoje produkty, korzystając z 
praktycznego formatu rolek do gotowania!

Do pakowania Do gotowania (OPA/PP 15/60)

2 szt.

RĘKAWY MOLETOWANE DIAMOND®

WYMIAR
WORKA

ILOŚC W
OPAKOWANIU

WYMIAR
WORKA

ILOŚC W
OPAKOWANIU



WORKI GŁADKIE DO GOTOWANIA OPA/PP 15-60

WORKI MOLETOWANE DO GOTOWANIA OPA/PP 15-60

150x200 mm

150x250 mm

150x300 mm

200x250 mm

200x300 mm

200x400 mm

250x300 mm

150x300 mm

200x250 mm

200x300 mm

250x350 mm

280x400 mm

300x400 mm

300x500 mm

250x350 mm

250x400 mm

300x400 mm

300x500 mm

350x500 mm

400x500 mm

400x600 mm

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

500 szt.

500 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

OPA

PP*

PP

OPA

Kto powiedział, że próżnia jest przydatna tylko 
do przechowywania gotowej żywności?

W Centrum Badawczo-Rozwojowym, we współpracy z szefem kuchni 
specjalizującym się w gotowaniu w sous-vide, zaprojektowano i stworzono 
najlepsze worki próżniowe przeznaczone do gotowania.
Worki próżniowe do gotowania DIAMOND® V10 składają się z dwóch 
bardzo odpornych folii OPA / PP, które umożliwiają pakowanie próżniowe i 
gotowanie żywności w temperaturze do 121 ° C przez 30 minut.

Worki próżniowe DIAMOND® V10 nadają się do gotowania i 
przechowywania w próżni. Brak uwalniania materiału, nawet podczas 
gotowania, na żywność.

WORKI DO GOTOWANIA DIAMOND® V10

* PP: materiał mający kontakt z żywnością
* OPA: materiał z efektem barierowym

Kąpiel wodna Piekarnik parowy

Do gotowania w:

100 szt.

100 szt.

Skład folii
do gotowania

WYMIAR
WORKA

ILOŚC W
OPAKOWANIU

WYMIAR
WORKA

ILOŚC W
OPAKOWANIU

WYMIAR
WORKA

ILOŚC W
OPAKOWANIU



30-719 Kraków, ul. Gromadzka 46 - Polska
Tel. +48 12 653 04 06, 48 12 653 26 50, e-mail: sklep@vacbags.pl

Odwiedź naszą stronę www.vacbags.pl

PRODUKCJA WORKÓW Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CERTYFIKOWANA PRZEZ DNV ISO9001




