Since 1994 the Aleuro Company has been processing aluminum foil, wrapping paper and food packaging
products nessesary in everyday life of any household as well as in the food industry. We also process
aluminium foil for haidressers. Our offer contains a very large range of foil products, which is continually
adjusted to meet market and individual consumer exact requirements. There are available both in Aleuro
label and Client’s own label. We supply domestic and foreign markets.
Our company’s main aim is to ensure high quality of the products and on time delivery of orders. We are
able to achive it because of: • Continuall care for regular supply of the highest quality raw material from
our trusty suppliers; • Implementation of manufacturing technology along with storage of single items using high quality production and packing machines; • Highly qualified staff in every part of our activity.

Firma Aleuro od 1994 roku zajmuje się przetwórstwem folii aluminiowej, spożywczej i papieru na produkty opakowaniowe niezbędne
w codziennym użyciu w gospodarstwie domowym oraz gastronomii. Przetwarzamy również folię aluminiową stosowaną w branży
fryzjerskiej. W ofercie posiadamy szeroki asortyment produktów, który ciągle dostosowujemy do potrzeb rynku oraz indywidualnych
oczekiwań Klientów. W obrocie handlowym znajdują się zarówno produkty markowe firmy Aleuro jak i marki własne Klientów. Na szeroką
skalę obsługujemy rynki krajowe i międzynarodowe.
Jednym z najistotniejszych priorytetów naszej polityki jest zapewnienie wysokich parametrów jakościowych produktów oraz terminowe
zaopatrywanie Klientów co uzyskujemy poprzez: • zabezpieczenie płynności zakupu surowców i materiałów najwyższej jakości od
sprawdzonych dostawców; • wdrożenie technologii produkcji łącznie z konfekcjonowaniem pojedynczych produktów na wysokiej klasy
automatach produkcyjnych i pakujących; • zatrudnienie wysoce wykwalifikowanej kadry pracowniczej zarówno w sektorze zakupowym,
produkcyjnym, sprzedaży oraz nadzorczym.
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Products for household use
Produkty dla domu

It would be difficult to imagine kitchen without food packaging
materials ready to use. Preparation and storage of food is one of the
most important problems in everyday life. This is the reason why
Aleuro Company started the production of aluminium pakagings,
strechfoil and paper. Each of these materials is used in a wide range of
products because of their unique combination of properties. Please find
below short characteristics of our products.
Dziś nie można już sobie wyobrazić kuchni, która nie korzysta z oferowanych przez nas opakowań
na artykuły spożywcze.
Przygotowanie i przechowywanie produktów to jedna z istotnych potrzeb w codziennym życiu.
Dlatego też firma Aleuro rozpoczęła produkcję materiałów opakowaniowych na bazie folii
aluminiowej, spożywczej, papieru. Każdy z tych materiałów ma wiele właściwości pozwalających
na szerokie ich zastosowanie. Zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką naszych
produktów.
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Aluminium foil for houshold use

Folia aluminiowa dla domu

Aleuro aluminium foil is a wrapping material – flexible,
heat resistant, thermo-insulating - prevents food from
drying, oxydation, loss of vitamins, flavor or loss of
warmth, smells or being burnt - especially useful as
wrapping for products keept in freezer or fridge also
perfect for baking in the oven or grill.

Folia aluminiowa Aleuro jest materiałem opakowaniowym plastycznym,
żaroodpornym, termoizolacyjnym. Zabezpiecza opakowane produkty przed
wysychaniem, utlenianiem, utratą witamin, smaku oraz ciepła, przenikaniem
zapachów i przypalaniem. Zastosowanie: - jako materiał opakowaniowy
produktów przechowywanych w temperaturze otoczenia, chłodziarkach,
zamrażarkach; - jako materiał zabezpieczający przed przypaleniem
w piekarnikach i na grillu.

Capacity / Możliwości produkcyjne
Thickness of foil / Grubość folii

8 - 20 µm

Foil’s width / Szerokość folii

50 - 450 mm

Foil’s lenght / Długość folii

5 - 300 m

Foil / Folia
10 m

Foil / Folia
20 m

Foil / Folia
50 m

Barbecue Foil
Folia do grilla
8 m / 40 cm

Foil in cartonbox
Folia w kartoniku
30 m
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Aluminium foil for catering industry

Folia aluminiowa dla gastronomii

Foil / Folia
1 kg / 300 mm

Foil / Folia
1,5 kg / 450 mm

Aluminum foil perfect for catering industry – the foil
is thicker, wider, and longer than houshold foil, and
what is the most important when using in catering
industry, it is flexible and strong enough to resist
tearing.
Folia aluminiowa ma szerokie zastosowanie w gastronomii. Cechą
charakterystyczną tej folii jest zwiększona grubość, szerokość wstęgi, długość
nawoju oraz większa wytrzymałość na pęknięcia co przy masowym używaniu
ma istotne znaczenie w zapewnieniu komfortu pracy.

Foil / Folia
150 m / 300 mm

Capacity / Możliwości produkcyjne
Thickness of foil / Grubość folii

Foil / Folia
150 m / 450 mm
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8 - 20 µm

Foil’s width / Szerokość folii

50 - 500 mm

Foil’s lenght / Długość folii

5 - 300 m

Cling foil

Folia spożywcza

The foil is flexible, self – adhesive and transparents
material what helps to identify packed food. Prevents
food from drying, oxydation, loss of vitamins,
preserves flavor and smell. Useful as wrapping foil
when freezing or cooling in fridge or deep freeze.
Perfect for covering dishes with food, moisture-proof.

Jest materiałem plastycznym, samoprzylepnym, przezroczystym co doskonale
pozwala na identyfikację opakowanego produktu. Zabezpiecza produkty
przed wysychaniem, utlenianiem, utratą smaku, zapachu i witamin. Ma
zastosowanie, jako materiał opakowaniowy do produktów spożywczych
z możliwością do przechowywania w temperaturze otoczenia, chłodziarkach
i zamrażarkach. Doskonale nadaje się do owijania naczyń z potrawami co
zapobiega kondensacji pary wodnej nad potrawami.

Capacity / Możliwości produkcyjne
Thickness of foil / Grubość folii

Foil / Folia
20 m

Foil / Folia
30 m

Foil / Folia
100 m

7 - 20 µm

Foil’s width / Szerokość folii

50 - 450 mm

Foil’s lenght / Długość folii

5 - 300 m

Foil in cartonbox / Folia w kartoniku
20 m

Foil in cartonbox / Folia w kartoniku
30 m
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Baking paper
Papier do pieczenia

Paper / Papier
6 m / 280 mm

Paper in cartonbox / Papier w kartoniku
6 m / 280 mm

Product perfect for high temperatures; paper may be
placed in an oven to cover baking trays for cakes, pizza,
tart; there is no need to grease. Prevents from burning,
baking tin stays clean.

Paper / Papier
20 m / 380 mm

Ma zastosowanie w wysokich temperaturach, jako podkład na blachy do
pieczenia ciast, ciasteczek, pizzy, tarty, nie wymaga natłuszczania. Zapobiega
przypalaniu ciast, pozostawiając w czystości formy i blachy.

Capacity / Możliwości produkcyjne
Basis weight / Gramatura

Paper in cartonbox / Papier w kartoniku
8 m / 380 mm
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38 - 60 g

Width / Szerokość

10 - 450 mm

Lenght / Długość

5 - 100 m

Sandwich paper
Papier śniadaniowy

Ideal for packing sandwiches or snacks. This paper that
resists moisture, fat and grease – the sandwiches can be
carried in a bag or backpack with no harm. Big size of
the paper sheet enables to pack sandwich of any size.

Doskonały do pakowania kanapek i przekąsek. Papier nie przepuszcza
wilgoci ani tłuszczu dzięki czemu zapakowane kanapki można bezpiecznie
nosić w tornistrze, plecaku, torbie. Uniwersalny rozmiar arkusza papieru
śniadaniowego pozwala na zapakowanie każdej kanapki.

Capacity / Możliwości produkcyjne
Basis weight / Gramatura
Sheet’s width / Szerokość arkusza
Sheet’s lenght / Długość arkusza

Paper / Papier
40 sheets / arkuszy

22 - 60 g
According to the customer’s
expectations.
Wg potrzeb klienta.

Paper / Papier
20 sheets / arkuszy

Paper / Papier
10 m
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Roasting film
Rękaw do pieczenia

Each product cointains clips
for sealing.
Każdy produkt zawiera klipsy do
szczelnego zamykania rękawa.

Foil sleeve / Rękaw do pieczenia
10 m

Transparent, heat resistant product, can be used as
a packing bag. May subsitute any baking utensil.
Perfect for oven baking or microwaving meat,
poultry, fish and other meals. Food baked in the foil
sleeve is aromatic, juicy and low fat. Prevents oven or
microwave from grease, preserve food smells inside
the sleeve.
Jest materiałem przezroczystym, żaroodpornym, służyć może jako materiał
opakowaniowy. Zastępuje wszelkiego rodzaju naczynia do pieczenia.
Doskonale nadaje się do pieczenia w piekarnikach i kuchenkach mikrofalowych
mięs, drobiu ryb i innych potraw. Potrawy upieczone w rękawie są soczyste,
aromatyczne, niskokaloryczne. Zachowują więcej witamin i mikroelementów.
Chroni przed zabrudzeniem piekarników, kuchenek mikrofalowych oraz przed
niepożądanymi zapachami w domu.

Capacity / Możliwości produkcyjne
Baking sleeve in cartonbox /
Rękaw do pieczenia w kartoniku
3m

Thickness / Grubość

10 - 20 µm

Width / Szerokość

10 - 60 mm

Lenght / Długość

10 - 250 m

We also offer modern and comfortable to use baking bags.
W ofercie posiadamy również nowoczesne i wygodne w użytkowaniu torebki
do pieczenia.
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Sandwich and breakfast bags
Torebki śniadaniowe

Aleuro paper sandwich bags and plastic breakfast bags
are an esential products, allowing you to pack your
sandwiches and snacks easily and fast. They efficiently
protect against greasy stains and ensure comfortable
storing of meals. The universal size of bags enables
the storage of any sandwich no matter how big it is.
Choose functionality at a reasonable price.
We also offer high quality bags with increasing the
attractiveness of print.
Torebki i woreczki śniadaniowe Aleuro to niezbędny produkt, który umożliwi
Ci łatwe i szybkie pakowanie kanapek oraz przekąsek. Skutecznie chroni
przed tłustymi plamami, zapewniając komfortowe przechowywanie posiłków.
Uniwersalny rozmiar woreczków pozwala przechowywać każdą, nawet
największą kanapkę. Wybierz funkcjonalność w przystępnej cenie.
W ofercie posiadamy również torebki bardzo wysokiej jakości ze zwiększającym
ich atrakcyjność nadrukiem.

Capacity / Możliwości produkcyjne
Basis wieght / Gramatura
Dimentions / Wymiary

Sandwich bags /
Torebki śniadaniowe
20 pcs / szt.

Sandwich bags in cartonbox/
Torebki śniadaniowe w kartoniku
40 pcs / szt.

28 - 60 g
According to the customer’s
expectations.
Wg potrzeb klienta.

Sandwich bags /
Torebki śniadaniowe
20 pcs / szt.

Lunch bags /
Torebki śniadaniowe
40 pcs / szt.

Breakfast bags /
Woreczki śniadaniowe
100 pcs / szt. 17 x 24 cm

Breakfast bags /
Woreczki śniadaniowe
100 pcs / szt. 18 x 28 cm
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Folia tray
Baking
Grill
aluminiowa
sleeve
and barbecue foil
Rękawi folie
Tacki
do pieczenia
grillowe
Aluminium
foil
for home

Grill tray / Tacki do grilla
3 pcs / szt.
Each item can be cliped tight.
Każdy produkt zawiera klipsy do
szczelnego zamykania rękawa.

Foil sleeve / Rękaw do pieczenia
10 m

Grill tray / Tacki do grilla
5 pcs / szt.

Barbecue Foil / Folia do grilla
8 m / 40 cm

Baking sleeve in cartonbox /
Rękaw do pieczenia w kartoniku
3m

Barbecue Foil in cartonbox /
Folia do grilla w kartoniku
8 m / 40 cm
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Możliwości produkcyjne
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feugiam ad dit prat, commy num zzrit enibh eugait, quis ametue magnim quitaśmę ułatwiającą ściąganie, co jest szczególnie przydatne przy gromadzeniu
dużej ilości odpadków, a także pomaga niwelować brzydkie zapachy. Worki na
śmieci Aleuro dostępne są w wielu rozmiarach.

Możliwości produkcyjne
Production abilities
Capacity
/ Możliwości produkcyjne
Grubość
Basis
wieght
folii / Gramatura
Foil thiknes

10
28--20
60µm
g

Szerokość
/ Foil width
Dimentionsfolii
/ Wymiary
Długość folii / Foil lenght

According
themm
customer’s
10 to
- 60
expectations.
Wg10
potrzeb
- 250klienta.
m

Waga folii / Foil weight

Garbage bags /
Worki na śmieci
10 pcs /szt.
Folia/foil
120 l
10m

2200 - 5600 g

Garbage bags /
Worki na śmieci
15 pcs /szt.
35 l

Garbage bags /
Worki na śmieci
20 pcs /szt.
Folia/foil
35 l
20m

Garbage bags /
Worki na śmieci
50 pcs /szt.
Folia/foil
35 l
50m

Garbage bags /
Garbage bags /
Garbage bags /
Worki na śmieci
Worki na śmieci
Worki na śmieci
10 pcs /szt.
20 pcs /szt.
50 pcs /szt.
Folia/foil
30m w kartoniku
60 l
60 l
60 l
150m
in package
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Hairdressers products
Produkty fryzjerskie

To satisfy our customers’ needs we have developed range of our products.
We added to our offer aluminium foil for haidressers. The special kind of
foil – suitable width , thickness and length, has been produced to meet our
hair – stylists expectations.

Reagując na potrzeby klientów poszerzyliśmy gamę naszych produktów o folie aluminiowe
uwzględniające potrzeby branży fryzjerskiej. Dostosowaliśmy szerokość, grubość i długość naszej
folii do wymogów mistrzów fryzjerstwa.
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Hairdressers foil
Folia fryzjerska

Aleuro aluminium foil is produced of fine quality raw
material. Its width, thickness and length has been
specified by best stylists. Our product is flexible and
very comfortable in use. Designed for performing
balejage.
Folia aluminiowa Aleuro dla fryzjerów wykonana jest z doskonałej jakości
materiału. Jej długość, grubość i szerokość konsultowaliśmy z mistrzami
fryzjerstwa. Nasz produkt cechuje wysoka plastyczność i wygoda w użyciu.
Doskonale nadaje się do wykonywania balejażu.

Capacity / Możliwości produkcyjne
Thickness of foil / Grubość folii

10 - 20 µm

Foil’s width / Szerokość folii

50 - 150 mm

Foil’s lenght / Długość folii

5 - 300 m

Hairdressers foil /
Folia fryzjerska
1 kg

Hairdressers foil /
Folia fryzjerska
250 m

Hairdressers foil /
Folia fryzjerska
100 m
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