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Firma Modernplast to polski 
producent przenośnikowych 
taśm modularnych.
Produkujemy w oparciu o technologię nowoczesnych 
tworzyw sztucznych wysokojakościowe taśmy modularne 
bezpieczne dla żywności. Nasze produkty spełniają wszystkie 
niezbędne wymogi do bezpośredniego kontaktu z żywnością. 

Kim jesteśmy? 



Posiadamy w pełni 
zautomatyzowany 
park maszyn . 

 Mamy 20 LAT doświadczenia 

w dostarczaniu taśm 

do przemysłu spożywczego – mięsnego .

 



 W zakładach mięsnych nasze taśmy 

  znajdują zastosowanie przy : 

● rozbiorze dynamicznym mięsa (wykrawanie na taśmie)
● transporcie zamrożonego mięsa
● transporcie pojemników z mięsem
● w detektorach metali
● w urządzeniach typu x-ray
● oraz w wielu innych miejscach



Współpraca z Politechniką Częstochowską 
oraz Politechniką Poznańską w zakresie
badań wytrzymałości naszych taśm 
na czynniki mechaniczne i fizyczne. 

● Badanie wytrzymałości mechanicznych - udarności
● Badanie fizyczne - odporności temperaturowe
● Badanie współczynnika tarcia



● Badanie odporności taśm w kontakcie 
roztworów kwaśnych i zasadowych.

● Promowanie i udział w projektowaniu 
automatycznych systemów myjących 
taśmy modularne.

Współpraca z firmami 
produkującymi chemię do mycia 
wykorzystywaną w zakładach 
mięsnych.



Współpraca z laboratoriami w zakresie badań      
na migracje bakterii.

● Komercyjne laboratoria na terenie Polski
● Laboratoria zakładów mięsnych
● Akredytowane zagraniczne laboratoria
● Instytut badania polimerów 



Współpraca ze  światowymi liderami w produkcji wysokojakościowych 
tworzyw w celu doboru najlepszych i optymalnych rozwiązań do 
produkcji taśm modularnych

● Współpraca z technologami przetwórstwa tworzyw sztucznych 
● Jesteśmy firmą liczącą się na polskim rynku w branży taśm modularnych. 

Technolodzy Firm produkujących granulat opracowali dla nas kilka 
specjalistycznych i opatentowanych receptur na podstawie których powstają 
nasze taśmy modularne.



Współpraca z producentami maszyn 
i urządzeń dla przemysłu mięsnego. 

● Polega na projektowaniu i dostosowaniu naszych taśm 
modularnych do wymogów projektowych i technicznych.

● Uczestniczymy w spotkaniach i rekomendujemy nasze 
rozwiązania ultra higieniczne dla przemysłu mięsnego.



Modernplast jest członkiem 
Związku Polskie Mięso. 
Chcemy uczestniczyć w procesie 
poprawy jakości mięsa 
produkowanego w polskich 
zakładach.

Po głębokiej kilkuletniej analizie procesu produkcyjnego 
w zakładach mięsnych jesteśmy w stanie stwierdzić iż :

● Transport międzystanowiskowy mięsa ma duży wpływ na jego 
jakość.

● Kontakt bezpośredni mięsa z taśmą transportową jest 
wszechobecny i nie do wyeliminowania podczas procesu.

● Czas kontaktu mięsa z tworzywem a tym samym możliwość 
przemieszczania się bakterii oraz ich migracje nie są bez 
znaczenia.

● Tworzywo, z którego wykonana jest taśma  transportująca mięso, 
jego porowatość, odporność na chemię i sam jej kształt ma 
bardzo duży wpływ na migrację bakterii do mięsa.



Zastosowaliśmy innowacyjną i opatentowaną metodę przy produkcji taśm modularnych poprzez zastosowanie 
specjalnego tworzywa antybakteryjnego. Technologia MPRX jest technologią pochodzącą z biomimikry używająca 
tylko biokompatybilnych elementów. Ta technologia nie używa metali ciężkich, szkodliwych substancji, biocydów, czy 
nanomateriałów. To tworzywo posiada zastosowanie antybakteryjne poświadczone przez mikrobiologiczne testy 
zgodne z ISO 22196 i ISO 20743. 

Technologia opatentowana przez Modernplast jest zgodna z FDA, ISO9000 i ISO22000, a oparta jest na zastosowaniu 
pierwiastka śladowego jakim jest cynk. Cynk to pierwiastek niezbędny dla systemu odpornościowego człowieka, który 
jest obecny w skórze aby walczyć z wirusami i bakteriami. Tym samym eliminujemy z tworzywa pierwiastek – jony 
srebra, który do niedawna uznawany był za neutralny dla ludzkiego organizmu lecz WHO w ostatnich publikacjach 
dowiodła, iż tak nie jest.

W jaki sposób taśmy modularne Modernplast     
mają pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa 
mikrobiologicznego mięsa ?



TECHNOLOGIA MPRX - BAKTERIE

● jest wolna od biocydów
● zapobiega tworzeniu się biofilmu
● powoduje łatwą dezynfekcję
● zapobiega rozwojowi i namnażaniu bakterii
● nie emigruje i nie zanika z biegiem czasu



Ze względu na to, że nasze taśmy modularne nie posiadają 
powierzchni porowatej, bakterie w żaden sposób nie są w 

stanie wchłonąć do wnętrza  taśmy.

Szerokie działanie antybakteryjne
Nowoczesny materiał, który wykorzystujemy do produkcji 

naszych taśm modularnych był testowany w wielu 
niezależnych laboratoriach 

w Europie  zgodnie z ISO22196 ( właściwości 
przeciwbakteryjne tworzyw sztucznych i nieporowatej 

powierzchni ).

Wyniki badań potwierdzają skuteczność: 99,9% (log3) do 
99,99999% (log7)

Testowane przez:

DZIAŁANIE 
ANTYBAKTERYJNE



   TECHNOLOGIA MPRX – WIRUSY
      wirusy nie mnożą się na twardych powierzchniach ale są zdolne 
      do utrzymania się przy życiu przez kilka dni

Niezależne testy pokazały, że przy zastosowaniu specjalnego tworzywa wykorzystanego w 
technologii MPRX ludzki koronawirus 229E zmniejsza się 5 razy szybciej na tworzywowych 
powierzchniach. Również wirus H1N1 zmniejsza się o 99,9% w ciągu 8 godzin na zastosowanym 
tworzywie, co potwierdzają testy wykonane zgodnie z normami :

● ISO21702 Antiviral activity on plastics and non-porous surfaces
● Efficacy: 5X faster reduction
● Tested with: Human Corona W229 virus
● ISO18184 Determination of antiviral activity of textile products
● Efficacy: 99,9% after 8 hours
● Tested with: H1N1 virus

ZDJĘCIE 
WIRóSÓW



Tworzenie się biofilmu 
na powierzchni 
taśm modularnych

Poszczególne fazy tworzenia się 
biofilmu i kompleksu zbiorowiska 
bakterii na powierzchni : 

1. Tworzenie błonki
2. Adhezja poszczególnych bakterii i proliferacja
3. Tworzenie mikrokolonii
4. Tworzenie biofilmu
5. Wzrost i dojrzewanie



Powstrzymując bakterie przed namnażaniem się 
we wczesnej fazie,  zapobiega się adhezji biofilmu 
i dojrzałych zbiorowisk bakterii.



Podsumowanie
W Europie jest ośmiu producentów taśm modularnych. 
Czterech z nich dystrybuuje swoje produkty na rynku polskim. 
Firma Modernplast jest jedynym polskim producentem.

Firma Modernplast jako jedyna w Europie wprowadziła 
najnowocześniejszą i opatentowaną technologię MPRX, która 
namacalnie i faktycznie wpływa na eliminację i zapobiega 
migrowaniu bakterii z tworzywa do mięsa.

We wcześniejszych latach tematyka migracji bakterii dotyczyła 
głównie producentów folii i opakowań z tworzyw sztucznych. 
Chcemy zwrócić uwagę, iż kontakt mięsa z taśmą wykonaną z 
tworzywa ma bardzo duży wpływ na jego jakość mikrobiologiczną.

Przy współpracy światowego lidera w produkcji tworzyw 
sztucznych, laboratoriów mikrobiologicznych, wyższych uczelni 
oraz naszej wiedzy zdobytej przez ponad 20 lat stworzyliśmy 
produkt całkowicie bezpieczny dla ludzi a przy tym poprawiający i 
mający duży wpływ na zawartość bakterii w mięsie.



Zdolności antybakteryjne naszych taśm są takie same od 
pierwszej godziny pracy aż do chwili jej zużycia. Dzieje się tak 
dlatego, że środek antybakteryjny znajduje się nie tylko na 
powierzchni taśmy lecz wypełnia  całą jej konstrukcję.

Tworzywo wykorzystane w technologii MPRX zostało wcześniej 
wykorzystane w produkcji między innymi: folii opakowaniowej, 
przy produkcji szczoteczek do zębów. Ze względu na zagrożenie 
Covid-19 produkuje się z tego materiału specjalne folie ochronne 
na elementach typu: klamki, poręcze, balustrady, siedzenia w 
komunikacji publicznej i budynkach użyteczności publicznej.

Jako świadomy członek Związku Polskie Mięso chcemy 
propagować bezpieczne technologie dla żywności.

Z informacji od audytorów zewnętrznych wiemy, że zbyt rzadko  
bada się taśmy modularne pod kątem zawartości i namnażania 
się kultur bakterii.

Taśmy modularne firmy Modernplast nie zabijają bakterii lecz 
prawie w 99,9% zapobiegają ich wzrostowi i namnażaniu.

Ze względu na nieporowatą powierzchnię naszych taśm oraz 
zastosowanie innowacyjnego tworzywa w 100% 
wyeliminowaliśmy możliwość tworzenia się biofilmu.


