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CONSUMABLES Αναλώσιμα υλικά συσκευασίας

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΜ ΧΕΙΡΟΣ (028)
• Σε πολλούς τύπους για όλα τα φιλμ χειρός.

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ (105)
• Σε πολλές διαστάσεις και πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, μονόφυλλα, διπλωμένα, 

σωλήνα ή σακούλες με δυνατότητα εκτύπωσης.

ΕΚΤΑΤΑ ΦΙΛΜ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΩΝ (STRETCH FILMS) (103)
• Για χρήση σε ημιαυτόματες και αυτόματες μηχανές περιτύλιξης παλετών κλπ. 
• Προσφέρονται σε σταθερά πλάτη 250-500-750 χ/στα και σε πάχη από 17-20-23-25-30 και 35 μικρά, 

διαφανή ή έγχρωμα με εκτατότητα από 100% μέχρι 230%, αναλόγως εφαρμογής και προδιαγραφών της 
μηχανής περιτύλιξης.

TΕΧΝΙΚΑ ΕΚΤΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΝΥΣΜΕΝΑ ΦΙΛΜ (103)
• Προτανυσμένα εκτατά φιλμ σε πάχος 9 μικρά, σε πλάτος ρόλου 500 χ/στα, ενδείκνυνται για όλες σχεδόν 

τις ημιαυτόματες μηχανές περιτύλιξης, μειώνουν το κόστος συσκευασίας μέχρι και 50%. 
• Τεχνικά φιλμ σε πάχος από 12-15-17 μικρά, blown, υψηλής εκτατότητας μέχρι 320%, ιδανικά για μηχανές 

με σύστημα προτάνυσης, μειώνουν το κόστος συσκευασίας μέχρι και 50%.

ΕΚΤΑΤΑ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (104)
• Προσφέρονται συνήθως σε ρόλους πλάτους 500 χ/στων σε πάχη 15-17-20-23 μικρά, σε κιβώτια 

6 ρόλων, με μικτό βάρος ρόλου 2 Kg ή σε ρόλους 300 μέτρων.

ΕΚΤΑΤΑ ΦΙΛΜ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΡΟΛΛΑ (122)
• Προσφέρονται σε πλάτη 100 ή 125 χ/στά, επί παραγγελία και σε άλλες διαστάσεις, πάχους συνήθως 

23 μικρά. Με εσωτερική διάμετρο πυρήνα Ø38 / Ø50 / Ø76 και εξωτερική διάμετρο αναλόγως των 
προδιαγραφών της μηχανής, ή σε ρολάκια πλάτους 100 ή 125 χ/στών και μήκους 150 μέτρων (miniroll), 
άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας. 

• Δυνατότητα εκτύπωσης.

ΠΡΟΤΑΝΥΣΜΕΝΑ ΦΙΛΜ ΧΕΙΡΟΣ  (104)
• Προσφέρονται σε ρόλους πλάτους 430 χ/στων, πάχους 8 

μικρών και μήκους 600 μέτρων, με χαρτονένιο πυρήνα σε 
κιβώτια των 6 ρόλων ή χωρίς χαρτονένιο πυρήνα ανά ρόλο.

• Εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος, άριστη συσκευασία και 
ξεκούραστη εργασία.
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ΦΙΛΜ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗ (106)
• Γενικών εφαρμογών, 3 στρώσεων, μονόφυλλα ή διπλωμένα, σε πάχη από 13 

έως 19 μικρά και πλάτη από 350 έως 600 χ/στα, μικρο-διάτρητα, διάτρητα ή  
χωρίς διάτρηση. Κατάλληλα για άμεση επαφή με τα τρόφιμα. 

• Είναι δυνατόν κατόπιν παραγγελίας να εκτυπωθούν. 

ΦΙΛΜ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ  (106)
• Άριστης ποιότητας πολυολεφίνες, 5 στρώσεων, υψηλής αντοχής στην 

διάτρηση, εξαιρετικής στιλπνότητας και διαύγειας για εφαρμογές συρρίκνωσης 
υψηλών απαιτήσεων. Σε πάχη από 8 έως 30 μικρά και πλάτη από 250 χ/στα 
μέχρι 700 χ/στά, μονόφυλλα η διπλωμένα. Κατάλληλα για άμεση επαφή με τα 
τρόφιμα.

ΦΙΛΜ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΑΠΟ PVC (107)
• Κυρίως για βιομηχανικές εφαρμογές συσκευασίας με συρρίκνωση, υψηλής αντοχής, μονόφυλλα ή 

διπλωμένα, σε πλάτος από 300 μέχρι 1600 χ/στα και πάχος 13-15-19-25 και 30 μικρά.
 • Κατάλληλα και για συσκευασία τροφίμων στις εφαρμογές εκείνες που το φιλμ δεν έρχεται σε άμεση 

επαφή με το τρόφιμο.

ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ  (141)
• Από διάφορα υλικά για χρήση σε μηχανές 

συσκευασίας σκαφιδίων είτε για την 
διαμόρφωση του σκαφιδίου είτε για την 
σφράγιση του άνω μέρους.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
• Συνδετήρες κατάλληλοι για 

συρρικνούμενες σακούλες 
τροφίμων.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΕΝΟΥ ΣΥΡΡΙΚΝOYΜΕΝΕΣ  (140)
• Σε μεγάλη ποικιλία τύπων και διαστάσεων για κρέατα ή τυριά, διαφανείς ή έγχρωμες, ατύπωτες ή 

τυπωμένες. 

ΣΚΑΦΙΔΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (142-146)
• Κατασκευασμένα από διάφορα υλικά για μεγάλη 

ποικιλία εφαρμογών .

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (121)
• Σε διάφορα πάχη πλάτη μήκη σε ρόλους 300 /1000 / 1500 μέτρων για χρήση χειρός ή και για 

αυτόματες τυλιχτικές μηχανές. Συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας 
για τρόφιμα 
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΣΕΡΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (100)
• Προσφέρονται σε δύο βασικές κατηγορίες, βαμμένα ή γαλβανισμένα (βαφή ψευδαργύρου). 

Σε διαστάσεις πλάτους 13-16-25 και 32 χ/στα και πάχος από 0,50 μέχρι 1 χ/στα. Σε 
μεγάλους ρόλους (oscillated) ή σε μονή φέτα (ribbon).

ΝΗΜΑΤΩΔΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΤΣΕΡΚΙΑ (111)
• Πολύ υψηλής αντοχής θραύσεως σε διαστάσεις από 9 έως 32 χ/στα.
• Εύκαμπτα, χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε πρέσες απορριμμάτων 

και σε πολλές άλλες εφαρμογές εκεί που τα συμβατικά τσέρκια δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΣΕΡΚΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (101)
• Για κάθε εφαρμογή, κατάλληλα για μηχανές χειρός, ημιαυτόματες, αυτόματες υπεραυτόματες, σε 

διαστάσεις πλάτους από 5 χ/στα έως 16 χ/στα και πάχους από 0,35 μέχρι 1 χ/στα. 
• Σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων σε ρόλους διαμέτρου Ø62 / Ø200 / Ø280 και Ø406. 
• Προσφέρονται επίσης και τυπωμένα μέχρι 4χρωμία.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΣΕΡΚΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ (124)
• Υψηλής αντοχής θραύσεως πολυεστερικά τσέρκια πλάτους από 9 -12-16-19-25-32 χ/στα και πάχους από 

0,40 μέχρι 1,27 χ/στά. 
• Σε ρόλους διαμέτρου Ø200 και Ø406, κατάλληλα για εφαρμογές σε μηχανές χειρός και αυτόματες. 
• Προσφέρονται λεία ή σαγρέ σε χρώμα πράσινο ή επί παραγγελία και σε άλλα χρώματα.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΤΣΕΡΚΙΩΝ (102)
• Σε πολλούς τύπους και διαστάσεις.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΣΕΡΚΙΩΝ (102)
• Σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και τύπων για σχεδόν όλους του τύπους των μηχανών της αγοράς.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΣΕΡΚΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ (119) 
• Σε διαστάσεις από 9-13-16-19 χ/στα πλάτος και πάχος από 0,5 έως 0,8 χ/στα σε ρόλους 30 μέτρων ή 

επί παραγγελία σε μεγάλα ρολά.

Αναλώσιμα υλικά συσκευασίας
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ (115)
• Σε όλες τις παραπάνω ποιότητες , σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
• Εκτυπώσεις μέχρι 3 χρώματα.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (120)
• Σε μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων και διαστάσεων, διπλής συγκολλητικής όψεως, υφασμάτινες, αλουμινίου, 

αφρώδους πολυαιθυλενίου, κλπ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PP - PVC - PPA - PPS - PPHM - POWER (109)
• Απλές, από πολυπροπυλένιο ή pvc σε πάχος φιλμ 25 ή 28 ή 32 μικρά με επικάλυψη κόλλας από φυσικό 

ελαστικό (solvent ) ή θερμοκόλλα (hot melt ) ή ακρυλική κόλλα (acrylic ), διαφανείς ή έγχρωμες σε 
ρολά μήκους από 50 έως 990 μέτρα και σε πλάτη από 9 έως 100 χ/στα. Κατάλληλες για εφαρμογές 
συσκευασίας.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ MASKING (120)
• Σε διαστάσεις από 9 μέχρι 50 χ/στα πλάτος και σε μήκος ανά ρόλο μέχρι 100 

μέτρα, σε ποιότητα γενικών εφαρμογών ή κατάλληλες για βαφεία αυτοκινήτων 
με υψηλή αντοχή στην θερμοκρασία.

ΕΚΤΥΛΙΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ (022) 
• Για αυτοκόλλητες ταινίες όλων των τύπων και διαστάσεων, κλειστικά 

σακουλών κλπ.

ΤΣΕΡΚΟΘΗΚΕΣ (021)
• Για όλους τους τύπους των μεταλλικών και πλαστικών τσερκιών. 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΤΣΕΡΚΙΩΝ (102) 
• Σε πολύ μεγάλη ποικιλία και τύπους για όλα σχεδόν τα μηχανήματα της αγοράς.

435/2000

Αναλώσιμα υλικά συσκευασίας
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ΔΙΧΤΥΑ ΠΕΡΙΒΟΛΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΑΠΛΑ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ (123)
• Σε ρόλους διαστάσεων πλάτους 500 χ/στών 
  για χρήση σε τυλιχτικές μηχανές ή χειρός.

ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ (118)
• Κατάλληλο για ραπτικές μηχανές σάκων, βαμβακερό ή πολυεστερικό.
   Σε κώνους βάρους 210 / 1600 / 2800 γραμμαρίων.
• Λευκό ή έγχρωμο κατόπιν παραγγελίας. 

ΔΙΧΤΥΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (123)
• Ομαδοποίησης προϊόντων, αγροτικών – τροφίμων - βιομηχανικών, σε 

ρόλους ή σε μανσέτα, πλεκτά ή χυτά (extruder ) σε πολλές διαστάσεις 
και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. 

• Προσφέρονται επίσης σύρματα και συνδετήρες για κλειστικές μηχανές 
διχτυών.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΡΑΒΑΤΕΣ (136)
• Συνοδεύουν τα διχτάκια μικρο-συσκευασιών εκεί όπου απαιτείται η 

αναγραφή του ονόματος του παραγωγού, του βάρους και της τιμής 
του περιεχομένου. Τυπώνονται κατόπιν παραγγελίας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της εφαρμογής.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΙ (301)
Για κατασκευή ξυλοκιβωτίων, μικρών παλετών, σκελετοκιβωτίων κλπ, στερέωση πινακίδων σε ξύλινες 
επιφάνειες κλπ.
Σε μεγάλη ποικιλία τύπων και διαστάσεων.

ΠΡΟΚΕΣ (303,305)
• Σε δεσμίδες ή σε ρόλους , χρησιμοποιούνται σε καρφωτικά εργαλεία για την κατασκευή μεγάλων 

κιβωτίων, επισκευή ή κατασκευή παλετών 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΙ - ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΙ (110)
• Σε μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων και διαστάσεων κατάλληλοι για τους επικρατέστερους τύπους 

καρφωτικών ή συρραπτικών μηχανών χαρτοκιβωτίων.

Αναλώσιμα υλικά συσκευασίας
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ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ KRAFT (114)
• Χαρτί Kraft, για ελαφριά και μεσαία χρήση, 

σκληρό και ανθεκτικό σε σχισίματα.
• Ιδανικό για τύλιγμα δεμάτων και απλή 

επιφανειακή προστασία. 
• Διατίθεται σε ρολά 1,00m - 1,20m - 1,50m.

ΦΙΛΜ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (113)
• Τα ρολά συσκευασίας από αφρώδες πολυαιθυλένιο της Sealed Air διατίθενται σε πλάτη 1 - 1,2- 1,5 m 

και υποπολλαπλάσια τους.
• Το υλικό παράγεται σε πάχη από 1 έως 6 mm ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. Σε πάχος 1-2mm 

κυρίως χρησιμοποιείται για την επιφανειακή προστασία των προϊόντων ενώ στα μεγαλύτερα πάχη 
παρέχει και αντικραδασμική προστασία.

ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ (112)
• Υλικά προστασίας επιφανείας.
• Αεροπλάστ – αεροστρώμ, προσφέρονται, σε ρόλους πλάτους 1 – 1,2 – 1,5 

μέτρων και σε μήκος 100 μέτρων (κατόπιν παραγγελίας και σε άλλα πλάτη 
ή μήκη). Σε διάφορα πάχη υλικού με μικρή ή μεγάλη φυσαλίδα, απλό ή 
σάντουιτς με HDPE (bulpack-top) και δυνατότητα λαμιναρίσματος με άλλα 
εύκαμπτα υλικά (αεροχάρτ με χαρτί) κλπ. 

ΣΥΡΜΑΤΙΔΙΑ (116)
• Σε διαστάσεις μήκους 10-12-15-17-20-24  χ/στων, από σύρμα μαύρο 

ή γαλβανιζέ για το κλείσιμο σάκων με στόμιο μεγάλης διαμέτρου ή για 
στερέωση βεργών από οποιοδήποτε υλικό μεταξύ τους. 

ΧΑΡΤONI ONDULE (114)
• Κατασκευάζεται από 2 φύλλα χαρτιού, το ένα 

κυματοειδές και το άλλο επίπεδο, τα οποία 
συγκολλούνται μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται 
για την συσκευασία δύσμορφων και ογκωδών 
αντκειμένων.

• Διατίθεται σε πλάτος 1,00m - 1,20m και 1,40m.

ΓΩΝΙΤΣΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΜΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ (131)
• Για την συσκευασία ευπαθών υλικών όταν υπάρχει κίνδυνος το μεταλλικό ή πλαστικό 

τσέρκι να καταστρέψει την επιφάνεια του συσκευαζόμενου προϊόντος. 
• Γωνιές CELLUFLEX τρίεδρες 8 x 8 mm από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο, 

ελαφριές και ανθεκτικές σε κραδασμούς προστατεύουν τα εγκιβωτισμένα προϊόντα 
κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση.

• Υλικά PROFILE ειδικά διαμορφωμένα για περαιτέρω προστασία ακμών ή γωνιών, 
εσωτερικά ή εξωτερικά. Παράγονται σε τεμάχια 2 μέτρων κόβονται πολύ εύκολα με μια φαλτσέτα.

ΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ (108)
• Σε πολλούς τύπους και διαστάσεις: πάχος από 2 μέχρι 10 χ/στα, πλάτος από 35 μέχρι 100 χ/στα και 

σε μήκη ανάλογα με την απαίτηση της εφαρμογής μέχρι 6 μέτρα, σε χρώμα λευκό, καφέ ή εγχρωμο 
με δυνατότητα εκτύπωσης και δυνατότητα επικάλυψης με φύλλο πολυπροπυλενίου για την πλήρη 
αδιαβροχοποίηση τους.

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ (126)
• Σε μεγάλη ποικιλία τύπων και διαστάσεων 

κατασκευασμένοι από χαρτί και πλαστικό μιας ή 
πολλαπλών χρήσεων. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα μέσα 
σε κοντέϊνερ, φορτηγά ή βαγόνια για να ασφαλίσουν τα 
φορτία είτε για να μην χτυπήσουν μεταξύ τους είτε για να 
μη μετακινηθούν.

Αναλώσιμα υλικά συσκευασίας
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