ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ
Επιχαλκωµένο, συµβατό µε όλες τις κλειστικές µηχανές.
Διατίθεται και επινικελωµένο κατά παραγγελία.
Συνήθεις διαστάσεις: 5x0,35 και 3x0,55 mm
Συσκευασία: 5 κασετίνες/κιβώτιο (5x0,35 mm),
1 και 5 κασετίνες/κιβώτιο (3x0,55 mm)

ΚΟΡΔΕΛΑ BOLDUC
Για χρήση στην οικονοµική συσκευασία µε δίχτυ (clipnet) και για
κουπάκι σε δίχτυ.
Πλάτη: σύνηθες τα 12 mm, αλλά και 15 και 17 mm
Χρώµατα: µονόχρωµη (κόκκινη, κίτρινη, πράσινη κ.α.),
µε γενική εκτύπωση φρούτων και λαχανικών, καθώς και µε
µακέτα του συσκευαστή.

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΧΤΥ
Η µικροσυσκευασία σε δίχτυ αποτελεί µια εξαιρετικά εµφανίσιµη, πρακτική
και οικονοµική λύση για την εµπορική προώθηση προϊόντων, κυρίως
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φρούτων και κηπευτικών.

Κεντρικά Γραφεία Αθήνας:
Λεωφ. Βουλιαγµένης 6, 16675 Γλυφάδα, Τηλ: 210 9635564, Fax: 210 5584315
Υποκατάστηµα & Αποθήκη Θεσσαλονίκης:
10ο χλµ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς Νεοχωρούδα, 54500 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 788721-2, Fax: 2310 788720
Αποθήκες:
Λόφος Κυρίλλου (Έξοδος 4 Αττικής Οδού), 19300 Ασπρόπυργος, Τηλ: 210 5571262, Fax: 210 4905238
Αργυρούπολη, 66100 Δράµα, Τηλ.: 25210 95915, Fax: 25210 95933

ΠΛΕΚΤΑ ΔΙΧΤΥΑ

NET FILM

Είναι µια οικονοµική και αξιόπιστη λύση για τη συσκευασία
φρέσκων φρούτων και κηπευτικών. Χρησιµοποιούνται για
συσκευασίες από 0,5 έως 4kg και είναι συµβατά µε όλες
τις κλειστικές µηχανές. Υλικό: HDPE / Πλέξεις: ρόµβος–minimesh
Νήµατα: 72, 80, 92, 100, 104 / Χρώµατα: κόκκινο, λεµονί,
λευκό, πορτοκαλί, καλαµποκί, πράσινο, µπλε κ.α.
Διάµετροι: 20–60cm, συνήθως 38 και 47cm / Συσκευασία: 1000
µέτρα/ρολό, 108 ρολά/παλέτα

Λαµιναρισµένο φιλµ για χρήση σε θερµο-κλειστικές µηχανές,
δηµιουργώντας µια ιδιαίτερα ελκυστική συσκευασία.
Υλικά: PE-PE, PP-PE, PET-PE
Πλάτη: 50, 75, 90, 120, 145mm
Συσκευασίες: 1000 και 1100 m/ρολό

ΔΙΧΤΥΑ EXTRUDED

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΒΑΤΑΣ

Χρησιµοποιούνται στην οµαδοποίηση προϊόντων, για συσκευασία
σε κουπάκι και σε ειδικές εφαρµογές (σκόρδα, µύδια, ψάρια,
σαλιγκάρια, µπουκάλια κ.λπ.).
Υλικό: HDPE / Χρώµατα: κόκκινο, κίτρινο, διάφανο, πορτοκαλί,
πράσινο, λευκό, µπλε κ.α. / Διαστάσεις: διάφορα πλάτη και
πυκνότητες πλέξης / Συσκευασίες: 1000 και 1800 m/ρολό

Χρησιµοποιούνται στην οικονοµική συσκευασία µε δίχτυ (clipnet)
σε όλες τις κλειστικές µηχανές. Διατίθενται σε διάφορους
τύπους και βάρη χαρτιού, σε γενικές εκτυπώσεις (για φρούτα,
λαχανικά και πατάτες/κρεµµύδια), ενώ µπορούν να τυπωθούν
µε τη µακέτα του συσκευαστή. Διαστάσεις: 38x145 και 40x160mm
Συσκευασίες: 1800 και 2000 τεµ./ρολό

VERTPACK

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Συνδυασµός από δίχτυ και φιλµ για την τέλεια παρουσίαση
και ξεχωριστή συσκευασία νωπών κηπευτικών (κυρίως πατατών
και κρεµµυδιών). Χρησιµοποιείται δίχτυ extruded και net film,
τυπωµένο µε γενική εκτύπωση ή τη µακέτα του συσκευαστή.
Μεγάλη ποικιλία χρωµάτων διχτυού και διάφορες διαστάσεις
ρολού (πλάτος διχτυού και φιλµ).

Χρησιµοποιούνται απ’ ευθείας σε διάφορες συσκευαστικές
µηχανές µε εκτυπωτή και σε εκτυπωτές γραφείου.
Συνήθης διάσταση: 68x45 mm (1500 και 3000 τεµ./ρολό).
Άλλες διαστάσεις και εκτυπώσεις µε µακέτα συσκευαστή
κατά παραγγελία.

