
HYBRIDPRO
połączenie najlepszych cech dwóch materiałów

Dowiedz się więcej o 
workach HYBRIDPRO!

Główne korzyści
• worek HYBRIDPRO jest odporny na 
 bezpośrednią ekspozycję na deszcz 
 i zapobiega przenikaniu wilgoci 
• worek HYBRIDPRO jest dostosowany do typowych  
 systemów napełniania worków papierowych, 
 a zatem inwestycja w nowe maszyny jest zbędna 
• przedłużenie trwałości pakowanych produktów  
 i długości przechowywania
• atrakcyjny wygląd
• możliwość szybkiego napełniania
• czystość
• zrównoważony produkt – ułatwienie recyklingu  
 dzięki łatwemu oddzielaniu elementów z tworzyw  
 sztucznych od papieru

Zastosowania
Worki HYBRIDPRO nadają się szczególnie do 
pakowania materiałów budowlanych, w tym gipsu 
i cementu, oraz innych produktów wrażliwych na 
wilgoć. Worek nadaje się do napełniania substancjami 
o temperaturach dochodzących do 90°C.

• materiały budowlane 
• cement
• chemikalia
• minerały
• inne zastosowania

HYBRIDPRO – wysokojakościowa ochrona cennej zawartości

Mondi Industrial Bags GmbH

Marxergasse 4A

1030 Vienna, Austria

Tel: +43 1 790 13 0

Fax: +43 1 790 13 964

Email: info.bags@mondigroup.com 
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IN TOUCH EVERY DAY



warstwa 
zewnętrzna:  

40 µm* polietylenu  
o wysokiej gęstości 

(HDPE)
120 g/m2* papieru typu 
kraft do wyrobu worków
Mondi Advantage ONE

*Prototypowa specyfikacja Mondi – może być dostosowana do potrzeb klienta

www.mondigroup.comwww.mondigroup.com

HYBRIDPRO

Zmienia całą dotychczasową wiedzę o konstrukcji worków!

Dlaczego HYBRIDPRO?

Hybrydowe rozwiązanie  
powszechnego problemu 

Zwykłe worki przemysłowe z papieru nie są na ogół 
odporne na deszcz i wilgoć. Przy bezpośrednim zetknięciu 
się z deszczem na nieosłoniętej palecie, standardowy 
worek papierowy wchłania wodę deszczową i traci swoją 
wytrzymałość. Manipulacje workiem stają się kłopotliwe,  
a trwałość jego zawartości może ulec obniżeniu.  
W niektórych wypadkach dobrym wyjściem wydaje się 
zastosowanie worków z tworzyw sztucznych, lecz nie jest 
to optymalne rozwiązanie ze względu na wysokie koszty 
maszyn formujących (FFS). Firma Mondi, jak zawsze znająca 

W odpowiedzi na potrzeby klienta – każdego dnia!

potrzeby swoich klientów, proponuje obecnie hybrydowe 
rozwiązanie problemu – worek HYBRIDPRO mający zalety 
worka z tworzyw sztucznych, a przy tym dostosowany do 
typowych urządzeń do napełniania worków papierowych. 
Kombinacja papieru z tworzywem sztucznym w worku 
HYBRIDPRO łączy w sobie najlepsze cechy obu materiałów –  
skuteczna ochrona przed wodą dzięki zewnętrznej warstwie 
z polietylenu (umożliwia składowanie pod gołym niebem 
przez dłuższy czas oraz zapewnia podwyższoną długość 
przechowywania) bez konieczności inwestowania  
w kosztowne systemy napełniania FFS. 
Worek HYBRIDPRO – nowatorska koncepcja projektowania 
worków przemysłowych!

Made of PaPEr – wykonane z PaPiEru

Nowa generacja hydrofobowych 
worków papierowych Mondi

Podobnie jak samochód z napędem hybrydowym, worek 
HYBRIDPRO jest znakomitym połączeniem dwóch dostępnych 
opcji materiałowych – warstwy wewnętrznej z produkowanego 
w Mondi papieru typu kraft Advantage ONE oraz warstwy 
zewnętrznej z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). 
Innowacyjność tego rozwiązania polega na tym, że HDPE 
tworzy warstwę ochronną od zewnętrznej strony worka. Jest 
to istotne osiągnięcie techniczne, które wprowadzi nowy 
wymiar w projektowaniu worków przemysłowych. 

Wynik nieustającej innowacyjności 

Opakowanie HYBRIDPRO, które zostało już zgłoszone 
do opatentowania, należy do nowej generacji worków 
hydrofobowych, produkowanych w Mondi. Nowy worek 
jest kolejnym skutecznym osiągnięciem strategii Mondi, 
polegającej na współpracy z klientem podczas procesu 
rozwoju produktu. Worek HYBRIDPRO znakomicie chroni 
materiały budowlane, takie jak gips czy cement, przed opadami 
deszczu zarówno podczas transportu jak i na placu budowy. 
Oznacza to, że zawartość worka można przechowywać 
dłużej niż w wypadku opakowania w standardowy worek 
papierowy. Na przykład, zgodnie z informacją firmy Knauf, 
wytwarzającej materiały budowlane, która współpracowała 
z nami w procesie rozwojowym nowego worka, okres 
trwałości gipsu zapakowanego w worki HYBRIDPRO  
i składowanego pod gołym niebem wynosi osiem miesięcy –  
a zatem jest to okres dwukrotnie dłuższy niż w wypadku 
standardowych worków papierowych. Imponująca trwałość 
przy składowaniu pod gołym niebem sprawia, że worek 
jest łatwy w obsłudze i umożliwia usprawnienie łańcucha 
dostaw, a podwyższona trwałość pozwala na zamawianie 
większych partii materiału, co umożliwia potencjalną redukcję 

kosztów transportu. Ponieważ nowe worki można napełniać 
przy pomocy typowych systemów napełniania, inwestycja 
w zazwyczaj kosztowne urządzenia FFS staje się zbędna. 
Zewnętrzną warstwę worka, tworzącą barierę przeciw 
deszczom, wilgoci i parze wodnej, wykonano z folii z tworzyw 
sztucznych, która nadaje opakowaniu atrakcyjny nowoczesny 
wygląd, będący istotnym atutem na wielu rynkach. Na 
powierzchni z folii HDPE, nawet na podstawie worka, można 
umieścić nadruk z użyciem do ośmiu kolorów, nadający 
opakowaniu połysk i wygląd właściwy dla produktów 
premium, a warstwa papierowa worka dostępna jest w wersji 
bielonej i niebielonej. 

Worek HYBRIDPRO nadaje się do szybkiego napełniania, a jego 
odpowietrzanie przebiega dwukrotnie szybciej niż w wypadku 
standardowego worka trójwarstwowego. To imponujący 
wynik.* Dzięki workom HYBRIDPRO miejsca pracy, takie 
jak place budowy staną się czystsze, ponieważ zawartość 
w mniejszym stopniu przywiera do warstwy zewnętrznej 
opakowania – to komfort dla użytkowników końcowych. 
Worek HYBRIDPRO jest ekoprzyjazny – gramatura zużytego 
materiału jest niższa niż w workach trójwarstwowych do 
tych samych celów, a warstwy z tworzyw sztucznych łatwo 
odchodzą od papieru, co ułatwia recykling.
 
*Testy wykonano aparaturą Mega Gurley w ośrodku badawczo- 

rozwojowym Mondi Bag Application Centre we Frantschach (Austria).

Przedłużony okres 
trwałości nawet przy 

magazynowaniu  
na zewnątrz 


