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SuperLock ®
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SuperLock® er plastemballage, der har vundet 
flere internationale priser. Den fordobler eller 
endda tredobler holdbarheden for en række 
fødevarer. Raten for iltgennemtrængning er 
ekstrem lav takket været en unik kombination af 
membranforsegling og iltbarrierer på samtlige 
overflader.

Primære fordele 

• Holdbarhed på op til 24 måneder 
• Ekstremt lave iltgennemtrængningsrater 
• Egnet til varmfyldning og autoklavering i 

produktionslinjen 
• Skruelåg, som er let at åbne og lukke 
• Fantastiske dekorationsmuligheder over det hele  

med In-Mould Labelling 
• Fremragende gennemsigtighed og klarhed til 

vinduesområde 
• Fremstillet af ét materiale, hvilket betyder nem 

genvinding 
• Tåler mikrobølgeovn, opvaskemaskine og fryser 

Længere holdbarhed
SuperLock® bægeret kan give hyldetider på op til 24 
måneder for en lang række fødevarer fra dip til kål, fra 
creme fraiche til nødder. I SuperLock® kan convenience-
produkter stå på hylden dobbelt så længe – eller endda tre 
gange så længe – end i sammenlignelige emballagetyper. 
Det gør SuperLock® til en banebrydende løsning inden for 
plastemballage.

Barrierebeskyttelser på alle overflader 
De særlige egenskaber ved SuperLock® hænger sammen 
med de ekstremt lave iltgennemtrængningsrater. Dem har 
vi opnået gennem en målrettet innovationsindsats, hvor vi 
har kombineret barrierebeskyttelse på samtlige overflader 
med en membranforsegling. Det fantastiske resultat er 
lang holdbarhed, dokumenteret gennem laboratorietests og 
fremragende kundeerfaringer.

Dekorationer over det hele 
Ikke blot barrierebeskyttelse er mulig på hele bægeret. 
Med SuperLock® kan du også få fremragende grafiske 
kvalitetsdekorationer med In-Mould Labelling på samtlige 
overflader. Dette gør bægeret til en fortrinlig platform 
til branding i alle regnbuens farver med knivskarp tekst, 
illustrationer og billeder – bare slip de kreative talenter løs. 
Du kan også lade et område være helt uden dekoration og 
dermed skabe et vindue ind til indholdet. SuperLock® er 
nemlig fremstillet af plast med fin transparens og klarhed.

Fantastisk design 
Det velgennemtænkte, runde design gør bægeret til noget 
særligt. Låget er brugervenligt og kan let drejes af og 
skrues på. Det giver en perfekt genlukning af bægeret, 
der kan bruges igen og igen derhjemme. Låget afgiver 
en kliklyd, når det er lukket rigtigt, hvilket også giver 
ekstra brugervenlighed og produktsikkerhed. Denne 
kvalitetsemballage fås i standardstørrelser fra 65 ml til 
535 ml og i to forskellige diameter. Yderligere størrelser er 
mulige, op til diameter Ø109 mm, så spørg endelig, hvis du 
overvejer en anden størrelse. 

Prisvinder flere gange 
SuperLock® er en ny generation af prisvindende emballage, 
der er baseret på fremragende innovation og design. Den 
er blevet hædret med flere internationale udmærkelser, 
herunder Cfia Award, Starpack Award, Scanstar, WorldStar 
og iF Award.
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 Lids Optional

Volume 
under

lid (ml)
Dim.
(mm) Base Membrane Decoration

Barrier 
protection

SuperLock® Round
 65 Ø69 5700 2701 IML Yes -

125 Ø69 5701 2701 IML Yes -
#170 Ø69 5702 2701 IML Yes -

215 Ø95 5716 2711 IML Yes -
315 Ø95 5712 2711 IML Yes -

#330 Ø109 5720 2721 IML Yes -
370 Ø95 5717 2711 IML Yes -
400 Ø95 5711 2711 IML Yes -
535 Ø95 5713 2711 IML Yes -

#600 Ø95 5714 2711 IML Yes -
#665 Ø109 5721 2721 IML Yes -
#720 Ø109 5722 2721 IML Yes -
#875 Ø109 5723 2721 IML Yes -

 IML = In-Mould Labelling (lid/side/bottom) TE = Tamper Evidence # = Under consideration

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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