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CORELESS
STRETCH FILM ΧΕΙΡΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΟΚΥΛΙΝΔΡΟ
Εξαλείφει οποιοδήποτε άλλο κόστος πέρα
από το καθαρό προϊόν. Διαθέσιμο σε χειρός
και mini roll. Το προϊόν δεν έχει απόβλητα.
Ανθεκτικό και σε υγρό περιβάλλον.
Διατίθεται σε χρωματιστό και εκτυπωμένο.
Διατίθεται σε πάχος 12 / 15 / 17 / 20 / 23 /
30 / 35 ΜΥ και πλάτος 500 mm. Σε όλα τα
βάρη ανάλογα με την εκάστοτε ζήτηση.

STRETCH FILM ΧΕΙΡΟΣ
ΜΕ ΧΑΡΤΟΚΥΛΙΝΔΡΟ

Χυτό εκτατό φιλμ υψηλής ποιότητας και
απόδοσης.
Διατίθεται σε χρωματιστό και εκτυπωμένο
και σε πάχος 9 / 12 / 15 / 17 / 20 / 23 / 30 /
35 ΜΥ και πλάτος 500 mm. Σε όλα τα
βάρη ανάλογα με την εκάστοτε ζήτηση.

STRETCH FILM ΜΗΧΑΝΗΣ
Χυτό εκτατό φιλμ υψηλής ποιότητας
και απόδοσης για χρήση σε τυλικτικές
συσκευαστικές μηχανές.
Διατίθεται σε χρωματιστό και εκτυπωμένο.
Διατίθεται σε πάχος 12 / 15 / 17 / 20 / 23 /
30 / 35 ΜΥ, πλάτος 500 mm και εύρος
προτάνυσης 150% - 350%.

ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ STRΕTCH FILM
ΧΕΙΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΣ & MINI ROLL

Καινοτόμο προϊόν παραγωγής μας.
Μπορούμε να εκτυπώσουμε τα διακριτικά
στοιχεία της εταιρίας σας. Ιδανικό για την
προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων
σας.

STRETCH FILM MINI ROLL
ΧΕΙΡΟΣ & ΜΗΧΑΝΗΣ

Ιδανικό για τη συσκευασία επιμηκών
προϊόντων όπως προφίλ αλουμινίου,
προφίλ ξύλου, σωλήνων, βεργών καθώς
και για την ομαδοποίηση μικρών πακέτων.
Διατίθεται σε χρωματιστό και εκτυπωμένο.
Διατίθεται σε πάχος 20 / 23 / 30 / 35 ΜΥ,
πλάτος 100 / 125 / 167 / 250 mm και
διάμετρο μαδρέν Φ38 / 50 / 76.

PRE-STRETCH FILM
Προτανυσμένο φιλμ χαμηλού πάχους με
περισσότερα μέτρα ανά ρολό για χαμηλή
κατανάλωση ανά παλέτα. Ιδανικό για
εταιρίες με μεγάλες καταναλώσεις, όπως
logistics, super markets κ.α.
Διατίθεται σε πάχος 7 / 9 / 12 ΜΥ και
πλάτος 430 mm.

SHRINK FILM

ΦΙΛΜ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE),
για ομαδοποίηση προϊόντων.
PVC και ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗ,
για συσκευασίες προώθησης προϊόντων.

ΤΣΕΡΚΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ
Για την περίδεση χαρτοκιβωτίων και
παλετών με σκοπό την ασφαλή μεταφορά
των εμπορευμάτων.
Διατίθεται σε πάχος 0,40 - 1,20 mm και
πλάτος 5 / 9 / 12 / 15 / 19 mm.
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα.
Πολυπροπυλένιο / Πολυεστερικό
& Εκτυπωμένο
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ
Για την περίδεση βαρέων παλετών, όπως
ξυλεία, μάρμαρα κ.α.
Διατίθεται σε πλάτος 13 - 32 mm.
Μπλε / Μαύρο / Zing (Γαλβανιζέ)
ΤΣΕΡΚΙ ΜΕ ΙΝΕΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ
Ιδανικό για πρέσες ανακύκλωσης.
Διατίθεται σε πλάτος 9 - 13 mm.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Υψηλής ποιότητας και αντοχής.
Εισαγόμενες μόνο από Ευρωπαϊκούς οίκους.
Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις, σε
αθόρυβες και θορυβώδης, σε διάφανες /
καφέ / λευκές / μπλε. Με δυνατότητα
εκτύπωσης.
Ακρυλικές / Hot-melt / Solvent / PVC /
χαρτοταινίες / Εύθραυστον / Σήμανσης /
Εκτυπωμένες

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΤΙΝΕΣ
Λευκές - Καφέ - Εκτυπωμένες
ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ
Για την ενίσχυση της συσκευασίας και την
προστασία των προϊόντων. Κατάλληλες
για χρήση σε ψυγεία.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

Οι μεταλλικοί συνδετήρες χρησιμοποιούνται
για το κλείσιμο τσερκιών συσκευασίας.
Διατίθενται σε διάφορους τύπους για
πλαστικό και μεταλλικό τσέρκι.

ΔΙΧΤΥ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ιδανικό για χρήση σε μεταφορές
ανθοκομικών φυτών, νωπών φρούτων και
λαχανικών, για χρήση σε περιβάλλον ψύξης
και για συσκευασία αγροτικών προϊόντων.
Διατίθεται:
Σε χειρός με πλάτος 500 mm και μήκος
500 m ανά ρολό.
Σε μηχανής με πλάτος 500 mm και μήκος
3500 m ανά ρολό.

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μεμβράνες PVC Cling, ειδικές για τρόφιμα.
Συσκευάζουν αποτελεσματικά και οικονομικά
τα τρόφιμα, έτσι ώστε να παραμένουν
φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα.
Διατίθενται σε μήκος 250 - 1100 cm και
πλάτος 29 / 40 / 43 / 50 cm. Για τύλιξη με
το χέρι ή χρήση σε μηχάνημα.
Πολυολεφίνη θερμοσυρρίκνωσης
Διατίθεται σε πάχος 15 και 19 ΜΥ και
πλάτος 200 - 500 mm.
Σακούλες vacuum θερμοσυρρίκνωσης
(ανάλογα τη χρήση του εκάστοτε πελάτη).

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Αέροπλαστ / Foam / Αέροχαρτ /
Χαρτί οντουλέ / Χαρτί kraft /
Μαξιλαράκια αέρα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
Πολυαιθυλενίου (LD) / Χαρτοπλάστ (HD)
Απορριμάτων

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΤΥΛΙΧΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ & ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
• Οριζόντιες παλετοδετικές μηχανές με υψηλή αντοχή
και με συστήματα προτάνυσης έως 350% ρυθμιζόμενο
από τον πίνακα ελέγχου. Ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη
ζήτηση για ευέλικτη συσκευασία σε συνδυασμό με την ευκολία
στη χρήση.
• Κάθετες τυλικτικές μηχανές ιδανικές για τύλιξη επιμηκών
προϊόντων όπως προφίλ αλουμινίου, ξύλου κ.α.

ΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
Ημιαυτόματες και αυτόματες. Συγκολλητικές χαρτοκιβωτίων.
Με διπλό ιμάντα για συγκόλληση πάτου και καπακιού.
Οι μηχανές κλείνουν με αυτοκόλλητη ταινία το πάνω και το
κάτω μέρος του χαρτοκιβωτίου με χειροκίνητη ή αυτόματη
ρύθμιση.

ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
1. Χειροκίνητη τσερκομηχανή.
2. Χειροκίνητη τσερκομηχανή μπαταρίας,
ηλεκτρική & αέρος.
3. Hμιαυτόματη & αυτόματη τσερκομηχανή
ανοιχτού & κλειστού τύπου.
4. Αυτόματη τσερκομηχανή με γέφυρα.
Ιδανική για περίδεση μικρών δεμάτων.
Προσφέρεται σε πολλές διαστάσεις αψίδας.
Για τσέρκι από 5 - 16 mm.
5. Ανέμη τσερκιού
(μεταλλικού, πλαστικού, pet).

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ
Τύπου καμπάνας, με ηλεκτρονικά πάνελ νέας γενιάς
και πολλές άλλες τεχνικές εξελίξεις οι οποίες βελτιώνουν
ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους.
Κατάλληλες για ομαδοποίηση προϊόντων.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VACUUM
Ιδανικές για τη συσκευασία τροφίμων σε σακουλάκια
vacuum. Προσφέρονται σε δυο τύπους, σε απλές κενού
αέρος (vacuum) και με προσθήκη αδρανούς αερίου
(π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα).

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VACUUM
Εξωτερικής απορρόφησης, από ανοξείδωτο ατσάλι.
Κατάλληλα για την τυποποίηση και το πακετάρισμα
υπό κενό όλων των ειδών τροφίμων, όπως κρέας,
τυροκομικά προϊόντα, ψάρια, ξηροί καρποί, κ.α.
Με ηλεκτρονικό πάνελ και ημιαυτόματη λειτουργία.

ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ανοξείδωτη βάση κοπής για μεμβράνη κατάλληλη για
κρεοπωλεία και market τροφίμων.

Καππαδοκίας 3 & Κερασούντος
Νικόπολη, 56430 Θεσσαλονίκη
Τ 2310 649862, 2310 558832
F 2310 649804
E info@packtech.gr
www.packtech.gr

