
UAB “Granplasta” - specializuojasi polietileninių maišelių, skirtų 

prekybos centrams, maisto, ūkinių ir statybinių prekių parduotuvėms 

gamyboje. Siūlome platų vienspalvių ir spalvotų, paprastų bei su 

rankenėlėmis politeleninių maišelių ritinėliuose  ir paketuose asortimentą.  

Įmonė turi  atitikties deklaracijos sertifikatą, leidžiantį gaminti pakuotę, kuri gali 

liestis su maisto produktais.  



Polietilenas daugiausia susideda iš anglies ir vandenilio cheminių 

elementų.  Chemijoje, anglies ir vandenilio molekulės yra tarpusavyje surištos 

skirtingais būdais, ir skirtingos polietileno klasifikacijos šiais ryšiais yra paremtos. 

Polietilenas gali būti kvalifikuojamas:   

HDPE (aukšto tankio polietilenas), 

MDPE (vidutinio tankio polietilenas),  

LDPE (mažo tankio polietilenas) , 

CPP ( lietas polipropilenas) 

 

 
UAB “Granplasta” gali pasiūlyti LDPE, HDPE, MDPE,CPP maišelių tipus: 

 

LDPE maišeliai dažniausiai naudojami maisto pramonėje, yra tvirti, skaidrūs 

arba matiniai, skirti mėsai, žuviai, džiovintiems gaminiams, šaldytiems 

produktams ir pan. 

 

HDPE dažniausiai yra naudojamas fasavimo maišeliams, šviežių produktų 

fasavimui, įvairios pramonės prekėms. 
 
CPP lietas polipropilenas dažniausiai naudojamas prekės elegancijai išlaikyti, 
labai skaidri, blizgi, tvirta medžiaga, gali būti su Euro pakabuku bei lipnia juostele. 



Įmonė “Granplasta” gamybos metu naudoja specialius komponentus – biopriedus – jie 

dedami į pirmines žaliavas. Jų naudojimas sumažina polietileninės produkcijos 

utilizacijos laikotarpį nuo 150-200 metų iki 2-5 metų. 

 

 

“ Reverte“ priedas ne tik skatina plastikinių maišelių irimą, bet ir leidžia nustatyti, kada 

šis procesas turėtų prasidėti. Nauja technologija užtikrina, kad pagamintas plastikinis 

maišelis tam tikrą laiką net ir veikiamas karščio, ultravioletinių spindulių ar mechaninio 

slėgimo, nepraras plastikui būdingų savybių ir nepradės irti anksčiau nei bus panaudotas. 

Tai ypač aktualu prekybininkams, kurie gali saugiai sandėliuoti ir eksploatuoti maišelius 

pageidaujamą laiką. 

 

 

“Renatura”  priedas - ekologiškai saugus, bekvapis produktas. Pagrindinė jo sudedamoji 

dalis yra geležis, todėl gali būti naudojamas gaminiuose, skirtuose sąlyčiui su maisto 

produktais. Maišeliai su šiuo priedu visiškai suyra per 2-4 mėnesius. Priešingai nei 

krakmolo pagrindu pagaminti panašūs maišeliai, šie gali būti perdirbami.  



UAB “Granplastos” asortimentas 
  

  Plėvelė ritinėliuose 

   Fasavimo maišeliai 

   Marškinėlių formos ir su iškirstę 

   Nestandartiniai maišeliai 

   Reklaminiai maišeliai 

   Maišeliai ritinėliuose  

   Šiukšlių maišai 

   Įklotai į dėžes 

   Automobilių padangų transportavimo maišai. 

   Maišeliai gyvūnų išmatoms rinkti. 

   Daiginimo maišeliai (vazonėliai). 
 



Plėvelė rulonuose 

Ritiniai gaminami iš LDPE ir HDPE žaliavų, gali būti susukti įvairių dydžių ir storių, 

su spauda ar be jos. 

Minimalus ritinio plotis gali būti 15 cm., storis - 8 mk. Maksimalus ritinio plotis gali 

būti 100 cm, storis 200 mk. 

Ritiniai su vidinėmis klostėmis ar be jų. 

Galimi ritiniai su šoniniu pjūviu (pusrankovė) 

 

Priimami individualūs užsakymai.   

 



Fasavimo maišeliai 

Plotis x  

Vidinis įlenkimas x Ilgis 

10x4x20 

10x4x27 

14x4x26 

14x4x32 

14x4x35 

14x4x38 

18x4x35 

18x4x38 

18x4x50 

30x40 

32x40 

  

Pakavimo maišeliai gaminami iš HDPE plėvelės (8mk)  

Paskirtis: Šie polietileniniai maišeliai yra 

populiariausi prekybos centruose. Jų paskirtis - 

supakuoti tiek fasuotus, tiek birius maisto produktus. 



Maikučių formos ir su iškirstę 

Spalvoti ir nespalvoti HDPE ir LDPE polietileno maišeliai su rankenomis 

(marškinėlių formos) arba su iškirste. 

Plotis x Vidinis įlenkimas x Ilgis - Storis 

16/5x33 8 mikronų 

24/6x45 8 mikronų 

24/6x45 15 mikronų 

30/8x55 12 mikronų 

30/8x55 15 mikronų 

30/8x55 20 mikronų 

35/10x60 20 mikronų 

45/10x75 16 mikronų 

45/12,5x60 25 mikronų 



Nestandartiniai maišeliai 
Įvairių išmatavimų ir storio maišeliai pagal užsakovo pageidavimus iš polietileno 

LDPE, HDPE ir polipropileno CPP žaliavų.  

Maišeliai su euro pakabėle, užklijuojama lipnia juostele, ventiliacine skylute.    

Maišeliai skirti įvairioms pramonės šakoms: 

 briketų pakavimui; 

 įklotai į euro dėžutes; 

 kanceliarinėms prekėms pakuoti; 

 šaldytiems maisto produktams; 

 biriems produktams; 

 tekstilės pramonei; 

                maišeliai šunų išmatoms rinkti; 

 maišai skerdienai. 



Reklaminiai maišeliai 
Reklaminiai maišeliai labai dažnai tampa įmonės reklamavimosi ir įvaizdžio kūrimo dalis.  

 

Mūsų įmonė siūlo pasigaminti reklaminius maišelius pagal kiekvieno kliento individualius 

užsakymus.  

 

Maišeliai skirti pirkiniams  

 

Maišeliai skirti pirkiniams dažniausiai naudojami standartiniai ruošiniai ir uždedamas 

įmonės logotipas ar kita spauda.  

Maišeliai skirti įvaizdžiui formuoti  

 

Šie maišeliai gaminami pagal kiekvieno kliento 

 individualų užsakymą. Maišeliai gaminami iš 

 polietileno HDPE (šnarantis) LDPE (minkštas)  

bei polipropileno CPP medžiagų.  



Maišeliai ritinėliuose 

Galime pagaminti fasavimo maišelius ritinėliuose iš HDPE ir LDPE žaliavų pagal 

kliento individualius išmatavimus, storius ir kiekius. 

Taip pat maišeliai gali būti gaminami su priedu, kuris padeda maišeliui greičiau suirti 

gamtoje. 

Maišeliai ritinėliuose gali būti gaminami su spauda pagal kliento pageidavimus.  

25x40cm 8 mikronų po 1000vnt 

22/4x38cm 8 mikronų po 500vnt 

 18/4x35cm 8 mikronų po 1000vnt 

18/4x35cm 8 mikronų po 500vnt 

22/6x45cm 8 mikronų po 500vnt 

maišeliai su rankenėlėmis 

HDPE maišeliai ritinėliuose:  

16x26cm 18 mikronų ritinėlyje po 200vnt 

20x30cm 25 mikronų ritinėlyje susukti po 200vnt 

LDPE maišeliai ritinėliuose:  



Šiukšlių maišai 

Gaminame šiūkšlių maišus iš HDPE (aukšto spaudimo ) žaliavų, skirti buičiai, 

pramonei, gamybai, prekybai. Klientui pageidaujant maišų spalva gali būti pagal 

pasirinkimą. Maišai gali būti susukti įvairiais kiekiais nuo 25vnt. Galimybė gaminti 

maišus su priedu, padedančiu maišams greičiau suirti gamtoje.  

 

Naudojami atliekų surinkimui ir laikymui. 

Nepakeičiami buityje, gamyboje, statyboje. 

Šiukšlių maišai gaminami iš HDPE (aukšto 

slėgio polietileno). Jų tvirtumas priklauso nuo 

plėvelės storio. Šiukšlių maišų tūris taip pat būna 

skirtingas – nuo 10 iki 120 l. Šiukšlių maišai iš 

HDPE medžiagos yra ekonomiškiausi. 



Įklotai į dėžes 

    Įklotai naudojami maisto pramonėje: mėsai, 

žuviai, konditerijos gaminiams. Įklotai gaminami 

iš HDPE plėvelės. Įvairių dydžių, spalvų ir storių 

pagal individualius užsakymus. 

 



    Kontaktai: 

    Raudondvario pl. 127, Kaunas 

Telefonas: (8~37) 333920 
 Faksas: (8~37) 333920 

     Mob. tel.: +370 677 46113 

                      +370 687 15200 

 info@granplasta.lt                
www.granplasta.lt 
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