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Η HELLAGRO A.E. δραστηριοποιείται στην 
εµπορία υλικών βιοµηχανικής συσκευασίας, 
συσκευασίας τροφίµων και προϊόντων 
αγροτικών εφαρµογών προσφέροντας 
ασφαλείς, καινοτόµες και συµφέρουσες 
λύσεις.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2001 και µε σταθερά 
ανοδικά βήµατα έχει κατακτήσει σηµαντική 
θέση στην ελληνική αγορά.

∆ιαθέτει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
καθώς και Logistics Centers σε Ασπρόπυργο, 
Θεσσαλονίκη και ∆ράµα για την καλύτερη και 
ταχύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της.

Το 2011 διακρίθηκε από την ICAP ως µία από 
τις πιο δυναµικές εταιρείες στην Ελλάδα ενώ 
διαθέτει πιστοποίηση ISO9001:2015 και 
ISO22000:2005 από τον φορέα πιστοποίησης 
TUV Austria.

Η HELLAGRO Α.Ε. συνεργάζεται στρατηγικά 
µε επώνυµους, αναγνωρισµένους, 
ευρωπαϊκούς αλλά και διεθνείς οίκους, ενώ 
οι δραστηριότητές της εκτείνονται εµπορικά 
τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην Κύπρο και 
στη Μ. Ανατολή.
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Γεωργικές Εφαρμογές

ABSORTECH
  είναι παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία 

προστασίας από την υγρασία.  έδρα και κύρια 
παραγωγική μονάδα της εταιρίας είναι στη ουηδία, όπου 
γίνεται η έρευνα και ανάπτυξη όλων των προ όντων. ε 
συνεργάτες αντιπροσώπους σε περισσότερες από  
χώρες καθώς και  περιφερειακά κέντρα, παρέχει 
συνεχή τεχνική υποστήριξη και διαθεσιμότητα στους 
πελάτες της εταιρίας παγκοσμίως

ASPLA (PLASTICOS ESPANOLES)
  είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο της 

εύκαμπτης συσκευασίας που εφαρμόζει το πρότυπο 
 σε παραγωγικές εγκαταστάσεις συνολικές 

επιφάνειας . . Από την ίδρυσή της το , 
επικεντρώνεται στην ποιότητα και την τεχνολογία για την 
ικανοποίηση των απαιτητικών αναγκών συσκευασίας σε 
αγροτικό, ιομηχανικό και ιατρικό τομέα.

BERRY PLASTICS
ε αποδεδειγμένη εμπειρία που εκτείνεται πάνω από  

χρόνια και πολλές ηπείρους, η  P  είναι ηγέτιδα 
δύναμη στην αγορά προ όντων πλαστικής συσκευασίας 
καθώς και σημαντικός προμηθευτής φιλμ πολυαιθυλε
νίου και P , ταινιών συσκευασίας, εξειδικευμένων 
ιατρικών ειδών, θερμοσυρρικνούμενων επιστρώσεων, 
ειδικών ελασμάτων και μεγασάκων.  εταιρία ιδρύθηκε το 

 και διαθέτει σήμερα  παραγωγικές μονάδες 
παγκοσμίως και πάνω από .  υπαλλήλους ενώ το 
πελατολόγιό της ξεπερνά τις .  εταιρίες παγκο
σμίως, από μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους μέχρι 
μικρές τοπικές εταιρίες.

BOLLORE
ε ίδρυση το , ο όμιλος  είναι μία από τις  

μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο του Παρισιού, το μεγαλύτερο ποσοστό 
συμμετοχής του μίλου ελέγχεται από την οικογένεια 

. ιαθέτει περίπου .  υπαλλήλους, με ετήσιο 
τζίρο που ξεπερνάει παγκοσμίως τα € .

BUERGO.FOL
 E .  H από το  της αυαρίας 

είναι μια εταιρεία περίπου  εργαζομένων, που 
ειδικεύεται στην κατασκευή άκαμπτων και εύκαμπτων 
ταινιών. ε περισσότερα από  χρόνια εμπειρίας, η 

E .  παρέχει μοναδική τεχνογνωσία στην 
ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων συσκευασίας.

H.RAND
 εταιρεία H.  H ρίσκεται στο  της 

Γερμανίας και προσφέρει ειδικά σχεδιασμένα συστήματα 
ασφαλείας παλετοποίησης για περισσότερα από  
χρόνια για τους πελάτες  μεταξύ άλλων  της ιομη
χανίας κτιρίων, χημικών προ όντων και τροφίμων.

.
 όμιλος ΚΑ Α  κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια 

αγορά όσον αφορά στην κατασκευή υλικών διχτυών (σα
κιά, δίχτυα συσκευασίας, προ όντα χαρτοδεσίας κ.ά.). 

ιαθέτει υπερσύγχρονες ιομηχανικές μονάδες παρα
γωγικής ικανότητας άνω των .  τόνων ετησίως, 
έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και ισχυρή χρηματο
οικονομική κατάσταση. ο  της παραγωγής εξάγεται 
ενώ έχει παρουσία σε  χώρες με εμπορικές εταιρείες 
στην σπανία, την ταλία, τη εγάλη ρετανία και τη 

ωσία.

δρύθηκε το , με ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής 
τ.μ., γραφεία  τ.μ. και περισσότερους από  
εργαζόμενους.

STOROPACK
εκίνησε ως οικογενειακή επιχείρηση το , η 

 λειτουργεί από το  με την επωνυμία 
H   H και ρίσκεται στο 
της Γερμανίας. ε πιστο ποιημένες εγκαταστάσεις
παραγωγής και τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, η 

 έχει μια αποκεντρωμένη δομή και είναι πάντα κοντά
στον πελάτη. .  εργαζόμενοι εργάζονται σε 
τοποθεσίες σε  χώρες σε όλο τον κόσμο και τα
προ όντα τους διατίθενται σε περισσότερες από 
χώρες.

TEUFELBERGER
 πολυεθνικός όμιλος  εξειδικεύεται και 

δραστηριοποιείται με επιτυχία στην παραγωγή ατσάλινων 
συρμάτων, συρμάτων ινών και τσερκιών. Εχει περισ
σότερα από  χρόνια εμπειρίας με μεγάλη ποικιλία 
προ όντων και υπηρεσιών, προοριζόμενες για μεγάλη 
ποικιλία εφαρμογών, από γερανούς και θαλάσσιες 
εφαρμογές έως συσκευασίες και μέσα προσωπικής 
προστασίας.
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Γεωργικές Εφαρμογές

STRETCH FILM
• STANDARD
• ΔΙΑΤΡΗΤΟ
• PRE-OR ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ
• PRE-STRETCHED ΜΗΧΑΝΗΣ
• ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΤΑΝΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΙΧΤΥ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ
• PP
• PET

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΣΕΡΚΙΟΥ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ
ΣΑΚΟΙ Α/Μ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ
ΣΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ
ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• AIRPLUS®

• PAPERPLUS®

ΦΙΛΜ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΕΤΑΣ ΜΕ
ΚΟΛΛΑ GRIP FIXTM

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
• ABSORPOLE®

• ABSORTOP®

• ABSORBAG®

• ABSORGEL® BLANKET
• ABSORGEL® HANGING
• ABSORGEL® MAX-COMPACT
• ABSORHOOKTM 
• ABSORGEL® POUCHES

FILM FLOW-PACK
ΚΟΥΠΑΚΙΑ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΔΙΧΤΥΑ «ΠΛΕΚΤΑ»
• ΔΙΧΤΥΑ EXTRUDED
• ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ
• NETFILM / GIRFILM
• VERT-BAG / VERTI-SAC
• CLF (CROSS-LAMINATED FABRIC)
• ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΒΑΤΑΣ
• ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ/ΣΥΡΜΑ
    ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΔΙΧΤΥΟΥ
• ΚΟΡΔΕΛΑ BOLDUC
• ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ “PAPER FRESH”

ΘΗΚΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ
• ΑΠΛΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
• ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ      
    ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ LIFESPAN
• ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM PA/PE
• ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ
ΣΑΚΟΙ
• ΔΙΧΤΥΩΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
• ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΣΑΚΙΑ ΜΕ ΟΥΓΙΑ
• ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΣΑΚΙΑ ΣΕ ΡΟΛΟ
• ΓΙΟΥΤΙΝΑ ΣΑΚΙΑ

• ΥΦΑΝΤΑ ΣΑΚIA ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΡ)
• ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ
• ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ 
ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
• ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
• ΚΕΡΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
• ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ BE FRESH
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
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ΔΙΧΤΥΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ
• ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ
• ΦΙΛΜ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ
ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
• ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ
• ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ
• ΣΑΚΟΙ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΣΧΟΙΝΙΑ
• ΣΧΟΙΝΙΑ ΣΙΖΑΛ
• ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ
ΣΠΑΓΚΟΙ
• ΣΠΑΓΚΟΣ ΙΟΥΤΗΣ / ΚΑΠΝΟΝΗΜΑ
• ΣΠΑΓΚΟΣ ΣΙΖΑΛ
• ΣΠΑΓΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
• ΣΠΑΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΛΙΝΑΤΣΑ ΙΟΥΤΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ ΔΙΧΤΥ
ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 
ΠΤΗΝΑ
ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC
RAINSTOP / ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΝΟ ΥΦΑΣΜΑ
ΔΙΧΤΥ MULTICLIMA
ΔΙΧΤΥ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΕΣ ΔΙΧΤΥ
ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ

ΣΠΑΓΚΟΣ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ
ΔΙΧΤΥ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ
ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
Α/Μ ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΟΙ Α/Μ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ 

ΥΦΑΝΤΑ ΣΑΚIA ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΡ)
ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ

ΓΕ Γ ΚΕ  Ε Α ΓΕ

Ε Α ΚΑ  Ε
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Γεωργικές Εφαρμογές

Επώνυμα δίχτυα σκίασης της εταιρείας ΚΑ Α  .E., ελληνικής παραγωγής, κατασκευασμένα σύμφωνα 
με τις υψηλότερες προδιαγραφές

 κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).
 διαθέτουν σταθεροποίηση έναντι της  ακτινο ολίας (ειδικά για το εσογειακό κλίμα).
 διατίθενται με εγγύηση για  χρόνια.

• σκίαση κηπευτικών και άλλων
    καλλιεργειών  δημιουργία μικροκλίματος

• αντιανεμική προστασία

• οκοδομές (χρήση σε σκαλωσιές)

• περίφραξη

• δημιουργία στεγάστρων χώρων στάθμευσης

• σκίαση εξωτερικών χώρων

• Εγγυημένα χαρακτηριστικά (μήκος, πλάτος)
    ανά ρολό.

• Προστασία των καλλιεργειών από την υπεριώδη
    ακτινο ολία και τις υψηλές θερμοκρασίες (κύριοι
    παράγοντες για σοδειές χαμηλής ποιότητας).

• ικονομία νερού στις καλλιέργειες καθώς
    επιτρέπουν την ανταπόδοση υγρασίας.

• ψηλή αντοχή στα σκισίματα.

• εγάλη ποικιλία χρωμάτων, ποσοστών σκίασης
    και τύπων πλέξης.
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Γεωργικές Εφαρμογές

STRETCH FILM
• STANDARD
• ΔΙΑΤΡΗΤΟ
• PRE-OR ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ
• PRE-STRETCHED ΜΗΧΑΝΗΣ
• ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΤΑΝΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΙΧΤΥ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ
• PP
• PET

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΣΕΡΚΙΟΥ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ
ΣΑΚΟΙ Α/Μ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ
ΣΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ
ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• AIRPLUS®

• PAPERPLUS®

ΦΙΛΜ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΕΤΑΣ ΜΕ
ΚΟΛΛΑ GRIP FIXTM

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
• ABSORPOLE®

• ABSORTOP®

• ABSORBAG®

• ABSORGEL® BLANKET
• ABSORGEL® HANGING
• ABSORGEL® MAX-COMPACT
• ABSORHOOKTM 
• ABSORGEL® POUCHES

FILM FLOW-PACK
ΚΟΥΠΑΚΙΑ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΔΙΧΤΥΑ «ΠΛΕΚΤΑ»
• ΔΙΧΤΥΑ EXTRUDED
• ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ
• NETFILM / GIRFILM
• VERT-BAG / VERTI-SAC
• CLF (CROSS-LAMINATED FABRIC)
• ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΒΑΤΑΣ
• ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ/ΣΥΡΜΑ
    ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΔΙΧΤΥΟΥ
• ΚΟΡΔΕΛΑ BOLDUC
• ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ “PAPER FRESH”

ΘΗΚΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ
• ΑΠΛΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
• ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ      
    ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ LIFESPAN
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• ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΣΑΚΙΑ ΜΕ ΟΥΓΙΑ
• ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΣΑΚΙΑ ΣΕ ΡΟΛΟ
• ΓΙΟΥΤΙΝΑ ΣΑΚΙΑ

• ΥΦΑΝΤΑ ΣΑΚIA ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΡ)
• ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ
• ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ 
ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
• ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
• ΚΕΡΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
• ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ BE FRESH
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

04
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ΔΙΧΤΥΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ
• ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ
• ΦΙΛΜ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ
ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
• ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ
• ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ
• ΣΑΚΟΙ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΣΧΟΙΝΙΑ
• ΣΧΟΙΝΙΑ ΣΙΖΑΛ
• ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ
ΣΠΑΓΚΟΙ
• ΣΠΑΓΚΟΣ ΙΟΥΤΗΣ / ΚΑΠΝΟΝΗΜΑ
• ΣΠΑΓΚΟΣ ΣΙΖΑΛ
• ΣΠΑΓΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
• ΣΠΑΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΛΙΝΑΤΣΑ ΙΟΥΤΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ ΔΙΧΤΥ
ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 
ΠΤΗΝΑ
ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC
RAINSTOP / ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΝΟ ΥΦΑΣΜΑ
ΔΙΧΤΥ MULTICLIMA
ΔΙΧΤΥ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΕΣ ΔΙΧΤΥ
ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ

ΣΠΑΓΚΟΣ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ
ΔΙΧΤΥ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ
ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
Α/Μ ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΟΙ Α/Μ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ 

ΥΦΑΝΤΑ ΣΑΚIA ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΡ)
ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ
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Γεωργικές Εφαρμογές

Επώνυμα δίχτυα σκίασης της εταιρείας ΚΑ Α  .E., ελληνικής παραγωγής, κατασκευασμένα σύμφωνα 
με τις υψηλότερες προδιαγραφές

 κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).
 διαθέτουν σταθεροποίηση έναντι της  ακτινο ολίας (ειδικά για το εσογειακό κλίμα).
 διατίθενται με εγγύηση για  χρόνια.

• σκίαση κηπευτικών και άλλων
    καλλιεργειών  δημιουργία μικροκλίματος

• αντιανεμική προστασία

• οκοδομές (χρήση σε σκαλωσιές)

• περίφραξη

• δημιουργία στεγάστρων χώρων στάθμευσης

• σκίαση εξωτερικών χώρων

• Εγγυημένα χαρακτηριστικά (μήκος, πλάτος)
    ανά ρολό.

• Προστασία των καλλιεργειών από την υπεριώδη
    ακτινο ολία και τις υψηλές θερμοκρασίες (κύριοι
    παράγοντες για σοδειές χαμηλής ποιότητας).

• ικονομία νερού στις καλλιέργειες καθώς
    επιτρέπουν την ανταπόδοση υγρασίας.

• ψηλή αντοχή στα σκισίματα.

• εγάλη ποικιλία χρωμάτων, ποσοστών σκίασης
    και τύπων πλέξης.
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Γεωργικές Εφαρμογές

ίχτυα κίασης  STANDARD

ίχτυα κίασης  EΠ Π Ε  Π

E

• υψηλή προστασία καλλιεργειών από την ηλιακή ακτινο ολία
• ιδανικό για αντιανεμική χρήση 
• κατασκευή στεγάστρων, χώρων στάθμευσης κλπ.

E

E

SOLEADO

COIBRA

• κατάλληλο και για διακοσμητικές εφαρμογές

• κατάλληλο και για διακοσμητικές εφαρμογές
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Γεωργικές Εφαρμογές
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ίχτυα κίασης  STANDARD

www.hellagro.gr

E

• σκίαση καλλιεργειών (υπαίθριες ή σε θερμοκήπια)
• κάλυψη οικοδομών
• ελαφρά αντιανεμική προστασία

E

• σκίαση καλλιεργειών (υπαίθριες ή σε θερμοκήπια)
• κάλυψη οικοδομών
• ελαφρά αντιανεμική προστασία

E  ( )

• δενδροκομία
• μέτρια αντιανεμική προστασία
• σκίαση καλλιεργειών (υπαίθριες και σε θερμοκήπιο)
• υψηλές απαιτήσεις σκίασης και δημιουργίας μικροκλίματος
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Γεωργικές Εφαρμογές

Κατασκευάζεται από  πολυπροπυλένιο για
την προστασία των καλλιεργειών και την κάλυψη
του εδάφους.

ε λευκό χρώμα χρησιμοποιείται κυρίως στην
υδροπονία, στο εσωτερικό των θερμοκηπίων
για να αντανακλά την ηλιακή ακτινο ολία στο
κάτω μέρος των φύλλων και να επιτυγχάνεται
αποτελεσματικότερη παραγωγή.

ε μαύρο χρώμα είναι ιδανικό για φυτώρια, καθώς
εμποδίζει την αύξηση των ζιζανίων και μετριάζει
την ανάγκη χρήσης χημικών.

Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο σε μαύρο
χρώμα και είναι κατάλληλο κυρίως για γεωργική
χρήση.

• Εμποδίζει την ανάπτυξη ζιζανίων, παρασίτων
    και χόρτων.

• ιλικό προς το περι άλλον καθώς περιορίζει
    τη χρήση χημικών ουσιών.

• ταθεροποίηση έναντι της  ακτινο ολίας.

• ιευκολύνει τη σωστή διάταξη των φυτών.

• ψηλής αντοχής.

• Επαναχρησιμοποιούμενο.

• οηθάει στην πρωίμιση των καλλιεργειών, καθώς
    συμ άλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας του
    εδάφους με συνέπεια την ταχύτερη ανάπτυξη των
    φυτών.

• οηθάει στην πρωίμιση των καλλιεργειών, καθώς
    συμ άλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας του
    εδάφους με συνέπεια την ταχύτερη ανάπτυξη των
    φυτών.

• ιευκολύνει την οργάνωση και τη φροντίδα της
    καλλιέργειας καθώς είναι εμφανή τα σημεία
    φύτευσης.

• Περιορίζει την ανάπτυξη ζιζανίων.

09

Ύφασμα Εδαφοκάλυψης
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Γεωργικές Εφαρμογές
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Γεωργικές Εφαρμογές

Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) και χαρακτηρίζεται από πυκνή ύφανση ενώ 
είναι αρκετά ελαφρύ για την κάλυψη των φυτών (κηπευτικά, φράουλες, πατάτες και άλλες καλλιέργειες).

• Περιορίζει τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας στις
    καλλιέργειες, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα
    ζημιάς από τον παγετό.

• Επιτρέπει τον ψεκασμό πάνω από το 
    ύφασμα πλέξης.

10

Αντιπαγετικό Ύφασμα
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Ελαιόδιχτα

Γεωργικές Εφαρμογές

Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) και χαρακτηρίζεται από πυκνή ύφανση ενώ 
είναι αρκετά ελαφρύ για την κάλυψη των φυτών (κηπευτικά, φράουλες, πατάτες και άλλες καλλιέργειες).

• Περιορίζει τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας στις
    καλλιέργειες, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα
    ζημιάς από τον παγετό.

• Επιτρέπει τον ψεκασμό πάνω από το 
    ύφασμα πλέξης.

10

Αντιπαγετικό Ύφασμα

www.hellagro.gr

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

fin GEORGIA page 10.pdf   28/1/19   15:59:49

Τα δίχτυα ελαιοσυλλογής DUROMESH και 
OLIVAGRO της HELLAGRO® είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές (πρότυπα 
ISO), που εγγυώνται την άριστη ποιότητα 
κατασκευής και ύφανσης, χωρίς τρύπες και 
σκισίματα. 
Η πράσινη πλευρική ενίσχυση (ούγια) που 
διαθέτουν, είναι χαρακτηριστική των διχτυών 
Duromesh και Olivagro, ενισχύει τα δίχτυα και 
εξασφαλίζει των εύκολη τοποθέτηση, χρήση και 
μετακίνησή τους. Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες 
ύλες είναι μη τοξικές και δεν επηρεάζουν τα 
προϊόντα που έρχονται σε επαφή. Το κύριο χρώμα 
τους είναι το πράσινο.

Δίχτυα Ελαιοσυλλογής Duromesh
Κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), βάρους 100gr/m2, διακρίνονται 
για την πυκνή πλέξη τους. Είναι πιο πυκνά στις δύο 
πλευρές για επιπλέον ενίσχυση, ενώ στις άλλες 
δύο πλευρές είναι ενσωματωμένη η χαρακτηριστική 
πράσινη ούγια. Διαθέτουν προεκτάσεις για 
πρόσδεση και μεταφορά.

Δίχτυα Ελαιοσυλλογής Olivagro
Κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), βάρους 90gr/m2, αποτελούν 
την πλέον αξιόπιστη και οικονομική σειρά διχτυών 
ελαιοσυλλογής. Διαθέτουν αντίστοιχες περιμετρικές 
ενισχύσεις με τα Duromesh, καθώς και προεκτάσεις 
για πρόσδεση και μεταφορά.

Πλεονεκτήματα  
• Σταθεροποίηση έναντι της UV ακτινοβολίας. 
• Εύχρηστα και ελαφριά, για τοποθέτηση ακόμη και 

από ένα άτομο. 
• Εξαιρετική αντοχή λόγω της πυκνής τους πλέξης. 
• Δεν παρασύρονται από τον αέρα, δεν 

ξεστρώνονται και δεν τυλίγονται στις άκρες τους.
• Δεν ξηλώνονται, δεν σκίζονται και δεν 

συρρικνώνονται κατά τη συγκομιδή. 

• Κατάλληλα για όλους τους τύπους εδάφους 
(πέτρα, χώμα). 

• Προστατεύουν τους καρπούς από 
τραυματισμούς. 

• Μειώνουν τα κόστη της συγκομιδής, ενώ 
διατηρούν την ποιότητα της σοδειάς σε υψηλό 
επίπεδο.
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Κατασκευάζονται από εξαιρετικής ποιότητας 100% παρθένο πολυπροπυλένιο (PP), σύμφωνα με 
αυστηρές προδιαγραφές (πιστοποίηση ISO) παρέχοντας εγγύηση άριστης ποιότητας και ύφανσης χωρίς 
παραφασάδες, τρύπες και σκισίματα. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων για να καλύπτουν όλες 
τις ανάγκες των παραγωγών.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για 
• συγκομιδή ελιάς, αμυγδάλων, φιστικιών και άλλων καρπών

Πλεονεκτήματα 
• Χαμηλό κόστος συγκομιδής, εξασφαλίζοντας 

υψηλής ποιότητας σοδειά. 
• Εξαιρετική μηχανική αντοχή. 
• Αντιολισθητικά. 

• Διαθέτουν ενίσχυση περιμετρικά και πολύ πυκνή 
ύφανση (που δεν ανοίγει εύκολα). 

• Στριφωμένα και στις 4 πλευρές για να μην ανοίγει 
η πλέξη.

Υλικό Ύφασμα από 100% πολυπροπυλένιο
Διαστάσεις 4m x 6m, 4m x 8m, 5m x 8m, 5m x 10m, 

5m x 12m, 6m x 10m, 6m x 12m
Συσκευασία Δέματα των 5 ή 10 τεμαχίων
Χρώμα 

Ελαιόπανα

ΣΑΚΟΣ ΙΟΥΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΤΕΣ
Διαστάσεις 45cm x 65cm 51cm x 81cm 60cm x 110cm
Χωρητικότητα 15kg 25kg 50kg
Bάρος 125gr 205gr 390gr

ΣΑΚΟΣ ΙΟΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟ
Διαστάσεις 51cm x 105cm 60cm x 110cm 63cm x 112cm 67cm x 112cm
Χωρητικότητα 40kg 50kg 60kg 70kg
Bάρος 340gr 400gr 430gr 925gr

ΣΑΚΟΣ ΙΟΥΤΗΣ MISPRINTED ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΙΑΣ, ΚΑΦΕ κλπ.

Διαστάσεις
55cm x 105cm
60cm x 110cm
Επιπλέον διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
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Κατασκευάζονται από το φυτικό προϊόν γιούτα και 
είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σακιά.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για  
• αποθήκευση και μεταφορά γεωργικών προϊόντων 

(ελιές, πατάτες, σποροπαραγωγή, ξηροί καρποί, 
όσπρια, κ.α.) 

• κατασκευή αναχωμάτων και αντιπλημμυρικών 
έργων

Πλεονεκτήματα 
• Συσκευάζουν με ασφάλεια το προϊόν, 

επιτρέποντάς του παράλληλα να αναπνέει. 
• Δεν τραυματίζουν το προϊόν, λόγω της μαλακής 

τους επιφάνειας. 
• Είναι στριφωμένα στο επάνω μέρος 

για να ράβονται ευκολότερα και να 
επαναχρησιμοποιούνται.

ΣΑΚΟΣ ΙΟΥΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΤΕΣ
Διαστάσεις 45cm x 65cm 51cm x 81cm 60cm x 110cm
Χωρητικότητα 15kg 25kg 50kg
Bάρος 125gr 205gr 390gr

ΣΑΚΟΣ ΙΟΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟ
Διαστάσεις 51cm x 105cm 60cm x 110cm 63cm x 112cm 67cm x 112cm
Χωρητικότητα 40kg 50kg 60kg 70kg
Bάρος 340gr 400gr 430gr 925gr

ΣΑΚΟΣ ΙΟΥΤΗΣ MISPRINTED ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΙΑΣ, ΚΑΦΕ κλπ.

Διαστάσεις
55cm x 105cm
60cm x 110cm
Επιπλέον διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

Γιούτινα Σακιά
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To διχτυωτό σακί παρέχει μεγάλη αντοχή στην 
χρήση, 100% αερισμό για την αποφυγή οξείδωσης 
του ελαιοκάρπου και την μη επιβάρυνση του 
ελαιόλαδου.

Πλεονεκτήματα
•  Αντοχή στο χρόνο. 
•  Φιλικό προς το περιβάλλον. 
•  Φιλικό και εξυπηρετικό στη χρήση.

Τα υφαντά σακιά για ελαιοσυλλογή (γκρι 3ριγα) είναι 
ιδανικά για τη συλλογή και μεταφορά ελαιοκάρπου. 
Διατίθενται στριφωμένα ή αστρίφωτα και 
κατασκευάζονται σε διάφορες διαστάσεις, σύμφωνα 
με αυστηρές προδιαγραφές, παρέχοντας εγγύηση 
άριστης ποιότητας.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για  
•   ελαιοσυλλογή 
•   καυσόξυλα 
•   διάφορα βιομηχανικά υλικά

Πλεονεκτήματα 

• Υψηλή ποιότητα πρώτων υλών κατασκευής που τα 
καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικά. 

• Σταθεροποίηση έναντι UV ακτινοβολίας. 
• Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά των 

προϊόντων. 

• Διπλή ραφή σφράγισης στη βάση. 
• Δυνατότητα εκτύπωσης μέχρι 4 χρώματα και στις 

δύο πλευρές.

Διχτυωτό Σακί Ελαιοσυλλογής

Υφαντά Σακιά Πολυπροπυλενίου

Διαστάσεις
55cm x 105cm 60cm x 110cm
63cm x 112cm 95cm x 135cm
67cm x 112cm 75cm x 120cm
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Διαστάσεις

55cm x 105cm 60cm x 110cm
63cm x 112cm 95cm x 135cm
67cm x 112cm 75cm x 120cm

Το σιζάλ είναι μία φυσική ίνα η οποία χρησιμοποιείται εδώ και 
πολλά χρόνια για την παραγωγή σπάγκων και σχοινιών για 
διάφορες χρήσεις συσκευασίας ή για δεσίματα σε αγροτικές 
καλλιέργειες. Συνιστάται σε όλες τις βιολογικές χρήσεις.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για  
• ναυτιλία 
• στήριξη φυτών 
• δέματα 
• διακοσμητικές εφαρμογές

Πλεονεκτήματα 
• 100% φυσικό προϊόν. 
• Μαλακή υφή που δεν τραυματίζει τα φυτά κατά τη χρήση 

του.

Πλεκτά σχοινιά από νήματα πολυεστέρα συνεχών ινών. 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για  
• αλιευτική και ναυτιλιακή χρήση 
• αγροτικές εργασίες (θερμοκήπια, κ.α.)
• διάφορες άλλες εφαρμογές

Πλεονεκτήματα
• Εξαιρετική ποιότητα και αντοχή. 
• Πυκνή και ανθεκτική πλέξη. 
• Βυθιζόμενα. 
• Σταθεροποίηση έναντι UV ακτινοβολίας.

Σχοινιά Σιζάλ

Πολυεστερικά Σχοινιά

Τύπος Τριέμβολα, τετραέμβολα
Πάχος 4mm – 14mm και κατόπιν 

παραγγελίας μέχρι 26mm
Συσκευασία Κουλούρες 110μ, 180μ, 220μ

Διάμετρος

3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 
7mm, 8mm, 10mm, 
12mm, 14mm, 16mm, 
18mm, 20mm, 22mm
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Καπνόνημα (Ιούτης)

Σπάγκος φυτικής προέλευσης (ιούτης), οικολογικός με μεγάλες 
αντοχές. 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για   
• δέσιμο καπνών 
• στήριξη φυτών 
• επιπλοποιία 
• τυροκομία 

Πλεονεκτήματα 

• Φυτική προέλευση. 
• Ελαφριά συσκευασία. 
• Ευκολία χρήσης.

Το σιζάλ είναι μία φυσική ίνα η οποία χρησιμοποιείται 
εδώ και πολλά χρόνια για την παραγωγή σπάγγων και 
σχοινιών για διάφορες χρήσεις.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για 
• στήριξη φυτών 
• συσκευασία και διακόσμηση

Πλεονεκτήματα 

• Μαλακός σπάγκος.
• Φυτικής προέλευσης.
• Δεν τραυματίζει τα φυτά.

Σπάγκος Σιζάλ

Τύπος Τρίκλωνος ή τετράκλωνος
Συσκευασία 12 μπομπίνες 2kg / δέμα

Τύπος Μονόκλωνος ή δίκλωνος
Συσκευασία Κουβάρια 250gr, 500gr, 1.000gr

Συσκευασία Μπομπίνες 0,5kg, 1kg, 2kg / 6 ή 12 
μπομπίνες αναλόγως με τον τύπο τους

Πάχος 8.000den, 12.000den, 16.000den, 
24.000den

Χρώμα
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Τύπος Τρίκλωνος ή τετράκλωνος
Συσκευασία 12 μπομπίνες 2kg / δέμα

Τύπος Μονόκλωνος ή δίκλωνος
Συσκευασία Κουβάρια 250gr, 500gr, 1.000gr

Σπάγκος Θερμοκηπίου Arma®

Σπάγκος από 100% πολυπροπυλένιο, για την 
οργάνωση των καλλιεργειών με στόχο την 
βελτιωμένη απόδοση των φυτών.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για 
• καλλιέργειες φυτών με ευαίσθητο βλαστό 

(ντομάτες, πιπεριές, κα) 

Πλεονεκτήματα
• Σταθεροποίηση έναντι της UV ακτινοβολίας 

για τις κλιματικές συνθήκες της Μεσογείου. 
• Ανθεκτικότητα στα φυτοπροστατευτικά 

σκευάσματα.
• Εγγυημένο μήκος ανά ρολό.

Κατασκευάζεται από αρίστης ποιότητας 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και χρησιμοποιείται σε 
διάφορους τύπους συσκευασίας. 

Πλεονεκτήματα 
• Yψηλή αντοχή. 
• Κατάλληλο για πολλές εφαρμογές χρήσης.

Σπάγκος Γενικής Χρήσης

Συσκευασία 6 μπομπίνες των 2kg/δέμα
Πάχος 6.000den / 8.000den
Χρώμα

Συσκευασία Μπομπίνες 0,5kg, 1kg, 2kg / 6 ή 12 
μπομπίνες αναλόγως με τον τύπο τους

Πάχος 8.000den, 12.000den, 16.000den, 
24.000den

Χρώμα
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Λινάτσα Ιούτης

Κατασκευάζεται από το φυτικό προϊόν γιούτα και 
είναι οικολογική.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για 
• προστασία μικρών δέντρων από παγετό 
• σταθεροποίηση των χωμάτων σε πρανή σε 

οδικά και κατασκευαστικά έργα 
• διακοσμητικές εφαρμογές

Πλεονεκτήματα 
• Εύκολη χρήση. 
• Ιδανική προστασία υπό δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες. 
• Διαμόρφωση ισχυρής δομής όταν διαβραχεί.

Το φύλλο πολυαιθυλενίου χρησιμοποιείται κυρίως 
για την στήριξη των ευαίσθητων φυτών και κατά 
τον εμβολιασμό (μπόλιασμα) των φυτών, καθώς 
προστατεύει το σημείο επαφής εμβολίου – 
υποκειμένου.

Πλεονεκτήματα 
• Δεν προκαλεί ζημιά στους τρυφερούς βλαστούς των 

φυτών λόγω της ελαστικότητάς του και της απαλής 
υφής της επιφάνειάς του. 

• Σταθεροποίηση έναντι της UV ακτινοβολίας.

Φύλλο Πολυαιθυλενίου

Πλάτος 1,20m / 1,40m / 1,80m
Μήκος  50m

Διαστάσεις μέγιστο πλάτος φύλλου: 7cm
Συσκευασία μπομπίνες 0,5kg, 1kg και 5kg, 

σε σακιά των 16kg – 20kg
Χρώμα



Γεωργικές Εφαρμογές

19

Πλάτος 1,20m / 1,40m / 1,80m
Μήκος  50m

Διαστάσεις μέγιστο πλάτος φύλλου: 7cm
Συσκευασία μπομπίνες 0,5kg, 1kg και 5kg, 

σε σακιά των 16kg – 20kg
Χρώμα

Αντιχαλαζικό Δίχτυ

Παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ΕΛΓΑ ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του παραγωγού, παρέχοντας για πολλά χρόνια 
εγγυημένη προστασία από την χαλαζόπτωση. 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για 
•   καλλιέργειες αμπέλου 
•   οπωρώνες

Πλεονεκτήματα
• Σταθεροποίηση έναντι της UV ακτινοβολίας. 
• Διάρκεια ζωής έως 6 έτη (σύμφωνα με τις οδηγίες 

του ΕΛΓΑ). 
• Διαθέτει τριπλή ενίσχυση (στις άκρες και στη μέση 

του διχτυού).

Το δίχτυ προστασίας από πτηνά είναι ελαφρύ και
πολύ ανθεκτικό. Προστατεύει τις καλλιέργειες από
τις επιθέσεις από πουλιά.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για 
• αμπέλια
• καρποφόρα δέντρα
• θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Πλεονεκτήματα 
• Γρήγορη, επαναχρησιμοποιούμενη, οικονομική και 

σίγουρη λύση.
• Σταθεροποίηση έναντι της UV ακτινοβολίας.

Δίχτυ Προστασίας Καλλιεργειών απο Πτηνά

Πλάτος ρολού 1m - 5m
Μήκος ρολού Kατόπιν παραγγελίας
Βάρος 60gr/m2 – 90gr/m2

Χρώμα

Πλάτος 2m, 4m
Μήκος 100m, 200m
Άνοιγμα ματιού 1,7cm x 1,7cm, 5cm x 5cm

Χρώμα
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Δίχτυ Αναρρίχησης

Δίχτυ αναρρίχησης φυτών climbnet 
κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE).

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για 
• αναρρίχηση και στήριξη κηπευτικών (φασόλι, 

πιπεριά, κλπ) 
• καλλωπιστικά φυτά (γαρύφαλλο κα)

Πλεονεκτήματα 
• Οικονομική και εύκολη λύση. 
• Οργάνωση και αύξηση της παραγωγής. 
• Μείωση εργατικού κόστους. 
• Σταθεροποίηση έναντι UV ακτινοβολίας.

Ο εύκαμπτος σωλήνας δενδροκομίας ή αλλιώς 
«μακαρόνι», παράγεται από καθαρές πρώτες ύλες 
(PVC). 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για 
• στήριξη φυτών και δενδρυλλίων

Πλεονεκτήματα 
• Μαλακή υφή για να μην πληγώνει το φυτό καθώς 

αναπτύσσεται. 
• Σταθεροποίηση έναντι UV ακτινοβολίας.

Εύκαμπτος Σωλήνας PVC

Διαστάσεις πλέξης 
«ματιού»

15cm x 17cm, 
15cm x 15cm

Πλάτος ρολού 0,34m, 0,51m, 
0,68m, 2,04m

Μήκος ρολού 1.000m
Χρώμα

Διαμέτρος 1,8mm, 2,5mm, 3mm, 
4mm, 5mm, 6mm

Συσκευασία Θηλιές (μάτσα) 2kg 
Κουβάρια 0,5kg και 
1kg

Χρώμα

Υλικό HDPE
Βάρος 38 gr/m², 75 gr/m²
Πλάτος 2m – 16m
Μήκος 100m – 500m
Χρώμα Λευκό
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Διαστάσεις πλέξης 
«ματιού»

15cm x 17cm, 
15cm x 15cm

Πλάτος ρολού 0,34m, 0,51m, 
0,68m, 2,04m

Μήκος ρολού 1.000m
Χρώμα

Διαμέτρος 1,8mm, 2,5mm, 3mm, 
4mm, 5mm, 6mm

Συσκευασία Θηλιές (μάτσα) 2kg 
Κουβάρια 0,5kg και 
1kg

Χρώμα

Rainstop / Αντιβρόχινο Ύφασμα
Το αδιάβροχο ύφασμα RAINSTOP αποτελεί την πλέον 
σύγχρονη λύση στην προστασία των καλλιεργειών και 
των καρπών από τις βροχοπτώσεις.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για 
•  αμπέλια 
•  οπωρώνες 

Πλεονεκτήματα
• Τριπλή ενίσχυση 6cm (στις άκρες) και 29cm (στο 

κέντρο). 
• Πολύ καλή διαπερατότητα φωτός. 
• Αδιάβροχο 100% με εγγυημένη αντοχή για 10 χρήσεις. 
• Εύκολο στην εφαρμογή. 
• Ελαχιστοποιεί το κόστος εφαρμογής και αποθήκευσης.

Τα δίχτυα multiclima και multiclima plus 
δημιουργούν καλύτερο μικροκλίμα στις υπό 
κάλυψη καλλιέργειες δημιουργώντας συνθήκες 
πρωίμισης των καλλιεργειών αλλά παρέχουν και 
προστασία από τον παγετό. 

Πλεονεκτήματα 
• Προστατεύουν από ανέμους και βροχές 

εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη παραγωγή.

Δίχτυ Multiclima

Διαστάσεις 2m x 100m, 3m x 100m, 4m x 100m
Άλλες διαστάσεις διαθέσιμες 
κατόπιν παραγγελίας

Χρώμα Διάφανο

Υλικό HDPE
Βάρος 38 gr/m², 75 gr/m²
Πλάτος 2m – 16m
Μήκος 100m – 500m
Χρώμα Λευκό
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Δίχτυ Οδοσήμανσης

Εξαιρετική επιλογή για την σήμανση οδικών έργων, καθώς υπάρχει η 
δυνατότητα επιλογής φθορίζουσας ταινίας για καλύτερη ορατότητα 
από απόσταση.

Πλεονεκτήματα
• Οικονομικό και εύκολο στην τοποθέτηση. 
• Εύκολο να ξανατυλιχτεί, να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.

Ονομάζονται διεθνώς και FIBCs (Flexible Intermediate 
Bulk Containers) ή Big Bags και χρησιμοποιούνται για 
τη μεταφορά και αποθήκευση μη συσκευασμένων 
βιομηχανικών υλικών. Εχουν σχεδιαστεί για να 
ανυψώνονται από την πάνω πλευρά με διάφορους 
τύπους ιμάντα (1 ή 4 σημεία στήριξης) και διαθέτουν 
γείωση όταν απαιτείται.  Κατασκευάζονται από 
πολυπροπυλένιο και μπορούν να διατεθούν 
λαμιναρισμένοι (αδιαβροχοποιημένοι) ή με εσωτερική 
σακούλα πολυαιθυλενίου. 
Επιπλέον, διατίθενται και αεριζόμενοι μεγάσακοι 
(Ventilated Bags), με διχτυωτές λωρίδες κατά μήκος 
ώστε να αερίζεται το εσωτερικό τους καθώς και 
τα προϊόντα που περιέχονται σε αυτούς (πατάτες, 
ξύλα και άλλα προϊόντα). Τέλος, διατίθενται ειδικοί 
μεγασάκοι για μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων 
(τύπου UN), οι οποίοι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες 
πιστοποιήσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική τους 
χρήση.

Κατάλληλοι για 
• βιομηχανία 
• γεωργία (κυρίως για πατάτες και κρεμμύδια) 
• μεταφορές (οικοδομικά υλικά, ξύλα, κάρβουνα) 
• χημική βιομηχανία 
• ορυκτά 
• κηπουρική 
• βιομηχανία αποβλήτων/τσιμέντου

Μεγασάκοι

Πλάτος Ρολού 0,9m
Μήκος Ρολού 50m
Χρώμα

Τύποι Διάφοροι τύποι οροφής, πυθμένα 
και σημείων στήριξης. Δυνατότητα 
εκτύπωσης λογοτύπου.

Διαστάσεις 
(Ενδεικτικά)

80x80x80cm, 90x90x65cm, 
90x90x90cm, 90x90x115cm, 
90x90x130cm, 95x95x130cm, 
95x95x145cm, 95x95x180cm, 
95x95x205cm

Χωρητικό-
τητα 

300kg – 2000kg

Δείκτης 
Ασφαλείας 

SF 5:1, SF 6:1



Γεωργικές Εφαρµογές

Αποτελεσµατική προστασία από τα έντοµα που 
αποτελούν σηµαντική απειλή για τις καλλιέργειες
(υπαίθριες ή θερµοκηπίου) είτε λόγω της απευθείας
προσβολής των καρπών ή των φυτών είτε µέσω
των ασθενειών που δύνανται να µεταφέρουν.

• Πυκνή πλέξη.

• Σταθεροποίηση έναντι της UV ακτινοβολίας.

• Επιτρέπει τη ροή του αέρα.

• Εύκαµπτο.

• Ιδιαίτερης αντοχής.

Υφαντοί από νήµατα πολυαιθυλενίου υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), µε κρίκους στήριξης 
περιφερειακά και εσωτερική ενίσχυση περιµετρικά, 
κατάλληλοι για την αποτελεσµατική προστασία από 
τις καιρικές συνθήκες (βροχή, υγρασία, ήλιος). Στις 
γωνίες διαθέτουν ενισχυµένο τριγωνικό πλαστικό
PVC µπουντούζι.

• Αδιάβροχοι.

• Υψηλής αντοχής.
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Εντοµοστεγές ∆ίχτυ

Μουσαµάδες

Πλεονεκτήµατα

Πλεονεκτήµατα
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 pantone cool gray 6 : asimi

Κεντρικά Γραφεία Αθήνας:
Λεωφ. Βουλιαγµένης 6, 16675 Γλυφάδα
Τηλ: 210 9635564, Fax: 210 5584315
E-mail: info@hellagro.gr

Υποκατάστηµα & Αποθήκη Θεσσαλονίκης:
10ο χλµ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς Νεοχωρούδα, 54500 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 788721-2, Fax: 2310 788720
E-mail: thessaloniki@hellagro.gr

Αποθήκες:
Λόφος Κυρίλλου (Έξοδος 4 Αττικής Οδού), 19300 Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5571262, Fax: 210 4905238
Αργυρούπολη, 66100 ∆ράµα,
Τηλ: 25210 95915, Fax: 25210 95933

www.hellagro.gr
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