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Lordos United Public Cyprus has been in operation
since 1960 and remains the leading manufacturer and
supplier of plastic products for industrial, agricultural,
and household use in Cyprus.

The company operates under an accredited Quality
Management System in accordance with the standard
CYS EN ISO 9001:2015 and implements an accredited
Environmental Management System according to
EN ISO 14001: 2015.

The brand “Lordos Plastics” has since its inception
been synonymous with superb quality.
With a distinct emphasis on excellence, the company
has been following a philosophy focused on the
production and distribution of high-standard,
affordable, and high-quality plastic products, aiming to
meet the needs of local and international customers
and provide exceptional services.

The valuable experience and know-how gained after
decades of manufacturing and researching, as well as
the sophisticated technological infrastructure and
insistence on product quality and practicality enabled
the company to grow and become an industry leader.

The brand’s 2500 products feature ubiquitously in
households and businesses in Cyprus.

The company offers consumers in Cyprus a wide range
of products, including pipes and fittings for irrigation
and water supply, sewerage, plumbing and electrical
installations, watering hoses, garbage bags and plastic
carrying bags, bottles, containers, outdoor furniture,
boxes, household and industrial items, flexible
packaging solutions, disposable plastic items, together
with foil, non-stick baking paper, and a new range of
food products.

In the last quarter of 2022, Lordos Plastics will
inaugurate a new production line dedicated to food
packaging and barrier films, to meet the needs of
halloumi producers and other companies in the food
industry.

Consistent with its eco-friendly policies, Lordos United
Public Ltd is investing in new tools and equipment
which contribute to minimising the company’s
environmental footprint. The company has recently
invested in a new recycling line which converts used
plastics into the regenerated raw material which is
then used to produce ECO BAGS - a type of garbage
bags made from 80% recycled raw material.

Lordos United Public Limited is the first company in
Cyprus to apply the rules of circular economy.
The company currently recycles between 5 and 10
tons of post-industrial plastics per day and
approximately 2000 tons per year. Its goal is to reach
5000 tons per year, by 2025, which would reduce the
factory’s environmental footprint by 50%.

As an industry pioneer with a strong environmental
consciousness, Lordos United Public Ltd takes pride in
being one of the two leading recyclers in Cyprus - as
currently only plastic and glass are being recycled on
the island.
The company makes ongoing investments in new
manufacturing technologies used to produce eco-
friendly and practical products, such as garbage bags
made from regenerated raw material.
Future projects involve using compostable raw material
(made from potato starch, corn starch or milk
residues, decomposed together with organic household
waste).

LORDOS UNITED and LORDOS PLASTICS have never
sacrificed quality over quantity and correspondingly
LORDOS products remain the leading choice among
consumers in Cyprus.
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μίας χρήσης, ως επίσης αλουμινόχαρτο, αντικολλητικό
χαρτί και νέα σειρά σε τρόφιμα.

Σύντομα, (τελευταίο τρίμηνο 2022) θα εγκαινιάστεί
μια νέα γραμμή παραγωγής υλικών συσκευασίας
τροφίμων, barrier films πολυστρωματικών, για την
κάλυψη των αναγκών των βιομηχανιών παραγωγής
χαλουμιών και άλλων ειδών τροφίμων.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον, η
Lordos United Public Ltd επενδύει συνεχώς σε νέους
εξοπλισμούς που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν την
λιγότερη επίδραση στο περιβάλλον.
Έχει επενδύσει πρόσφατα σε νέα γραμμή
ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων πλαστικών, για
την παραγωγή αναγεννημένης πρώτης ύλης, που στη
συνέχεια αναπαράγονται τα ECO BAGS, κατά 80%
από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη.

Η LORDOS UNITED PUBLIC LTD είναι σήμερα η πρώτη
Βιομηχανία της Κύπρου που εφαρμόζει στη πράξη τους
κανόνες της κυκλικής οικονομίας, ανακυκλώνοντας
ημερησίως 5-10 τόνους πλαστικών post industrial,
περίπου 2000 τόνους ετησίως. Έχει θέσει ως στόχο
μέχρι το 2025 να ανακυκλώνει περίπου 5000 τόνους
ετησίως, μειώνοντας έτσι κατά 50% το αποτύπωμα της
στο περιβάλλον.
Να σημειωθεί ότι στη Κύπρο ανακυκλώνονται μόνο δύο
είδη, το γυαλί και το πλαστικό, και η εταιρεία LORDOS
UNITED PUBLIC LTD είναι υπερήφανη που είναι ο ένας
από τους δύο πρωτοπόρους ανακυκλωτές.

Η εταιρεία επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες
παραγωγής διαφόρων πλαστικών ειδών, χρήσιμων και
φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η παραγωγή
σκυβαλοσάκουλλων από αναγεννημένη πρώτη ύλη, και
σύντομα από κομποστοποιήσιμη πρώτη ύλη,
(κατασκευάζονται από άμυλο πατάτας,
σιταροπούλλας, ή κατάλοιπα γάλακτος, που
αποσυντίθενται μαζί με τα οργανικά οικιακά
απόβλητα).

Η LORDOS UNITED και η LORDOS PLASTICS δεν
έθεσαν ποτέ την ποσότητα σε βάρος της ποιότητας
γι’ αυτό και τα προϊόντα που φέρουν το όνομα
LORDOS παραμένουν πάντοτε η πρώτη επιλογή του
Κύπριου καταναλωτή.

Η εταιρεία LORDOS UNITED PUBLIC LTD, είναι από το
1960 μέχρι σήμερα, o κορυφαίος κατασκευαστής και
προμηθευτής της Κύπρου, ολοκληρωμένων λύσεων
πλαστικών ειδών σε είδη Βιομηχανικής, Αγροτικής και
Οικιακής χρήσης. Η εταιρεία λειτουργεί κάτω από
πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας,
σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN ISO 9001: 2015 και
εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN ISO
14001: 2015

Το όνομα «Lordos Plastics» ήταν πάντοτε και
παραμένει συνώνυμο με την ποιότητα των προϊόντων
της.
Φιλοσοφία της εταιρείας ήταν ανέκαθεν, η παραγωγή
και διανομή υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας
πλαστικών ειδών, σε προσιτές τιμές. Έχοντας πάντα
ως γνώμονα την κάλυψη των αναγκών και την άψογη
εξυπηρέτηση των πελατών της, τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό, όπου εξάγει τα προιόντα της.

Η πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε,
μετά από αρκετές δεκαετίες παραγωγής και
ερευνητικών εργασιών, καθώς και η πλήρως
ανεπτυγμένη τεχνολογική υποδομή που διαθέτει, αλλά
και η επιμονή στην ποιότητα και την πρακτικότητα στη
χρήση των προϊόντων της, επέτρεψαν στην εταιρεία να
πετύχει τεράστια αύξηση και να τοποθετηθεί ως ηγέτης
της αγοράς στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας
πλαστικών ειδών.
Κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση στην Κύπρο,
διαθέτει τουλάχιστον μερικά από τα 2.500 προϊόντα
που παράγει και εμπορεύεται η εταιρεία.
Δεν θα ήταν υπερβολή εάν λεχθεί ότι σε κάθε κτήριο ή
κατοικία στη Κύπρο, ακόμη και μέσα στους τοίχους και
στα πατώματα που δεν φαίνονται, υπάρχουν
προιόντα της Lordos.

Η εταιρεία προσφέρει στον Κύπριο καταναλωτή ένα
ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως σωλήνες και
εξαρτήματα, για την άρδευση και ύδρευση ,
αποχετεύσεων, υδραυλικών εγκαταστάσεων,
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πιέσεως, λάστιχα
ποτίσματος, τσάντες και σακούλια, μπουκάλια και
δοχεία συσκευασίας, έπιπλα κήπου και βεράντας,
κιβώτια, είδη οικιακής και βιομηχανικής χρήσης, είδη
εύκαμπτης συσκευασίας, αναλώσιμα πλαστικά είδη

LORDOS UNITED GROUP
THE COMPANY / ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
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GERMANY
ROMANIA

IRELAND

ISRAELCYPRUS
MALTA

LIBYA

BULGARIA
POLAND

LORDOS UNITED GROUP

GLOBAL PRESENCE / ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
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ROMANIA:

SC APOLLON CONSULTING SRL

23, Calea 13 Septembrie
Complex Prosper
Bucharest - District 5,
050722, Bucharest, Romania

T: +40 21 311 6810

BULGARIA:

MULTINATIONAL FORCE & OBSERVER

12, Iliyantsi Blvd.
1220, Sofia, Bulgaria

T: +359 2 931 23 83

CYPRUS:

LORDOS UNITED DISTRIBUTION CENTER

Violetas 1, Street
Strovolos Industrial area
2033, Nicosia, Cyprus

CYPRUS:

LORDOS UNITED OFFICES

Epimitheos Street
3056, Limassol, Cyprus

T: +357 25 885555
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We own and operate two scrap plants that assist in
expanding the cycle of life of disposed products, by
turning them into raw materials (regenerated raw
material) that can be used for the production
of new products. Further, we are certified recyclers
with a capacity of 4000 tons per year and we manage
a recycling plant licensed to recycle up to 7000 tons.

• We develop new practices that save raw materials
and subsequently waste management resources.

• We invest in practices that help preserve power and
lower emissions.

Lordos United has always been a leader in the
production and distribution of high quality plastic
products, of the topmost design, that satisfy our
customer’s needs. At the same time, our aim is
to be as efficient as possible while respecting the
environment and ensuring that our footprint has
the lowest impact possible.

For this reason, we stopped producing and selling
disposable plastic products a few years ago.

• Reuse of Production Scraps

Our company owns and operates in-house recycling
units for our industrial waste capacity, which recycle
production residues. Since 2012, the company
implements the provisions of ISO14001 in its
Environmental Management System.

• Low emissions from Plants & Material

During all stages of production, LORDOS UNITED
ensures that we safeguard the environment to the
highest extent possible, by minimizing emissions and
waste. We train our staff on an annual basis,
empowering them to be part of the aforementioned
efforts and become eco-friendly. Lastly, we have
joined a business program which is dedicated to saving
energy (transportation, heating, air conditioning,
lighting).

LORDOS UNITED GROUP
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Διαθέτουμε και λειτουργούμε δυο εργοστάσια
ανακύκλωσης τα οποία συμβάλλουν στην επιμήκυνση
του κύκλου ζωής των προϊόντων που πετάμε, αφού εκεί
μετατρέπονται σε πρώτες ύλες (αναγεννημένες πρώτες
ύλες), κατάλληλες για την παραγωγή νέων προϊόντων.
Επίσης, είμαστε αδειούχοι ανακυκλωτές με άδεια για
4000 τόνους ετησίως και, ταυτόχρονα, διαχειριζόμαστε
μία μονάδα ανακύκλωσης με άδεια για 7000 τόνους.

Στην εταιρεία μας:

• Αναπτύσσουμε νέες πρακτικές, για εξοικονόμηση
πρώτων υλών, καθώς και συστήματα διαχείρισης
απορριμάτων.

• Επενδύουμε σε λύσεις που συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση και μείωση των εκπομπών.

Η εταιρεία Lordos United ασχολείται από την ίδρυση
της με την παραγωγή και διανομή πλαστικών
προϊόντων με υψηλή ποιότητα και κορυφαίο σχεδιασμό,
που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών μας.
Συγχρόνως, στοχεύουμε στο να παραμείνουμε όσο το
δυνατόν πιο δραστήριοι και αποδοτικοί, ενώ
υλοποιούμε τους στόχους μας με δράσεις που
χαρακτηρίζονται από σεβασμό προς το περιβάλλον,
ώστε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα να είναι όσο
το δυνατόν μικρότερο.

Για αυτόν τον λόγο, δεν παράγουμε αλλά ούτε
εμπορευόμαστε πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης.

• Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων παραγωγής

Η εταιρεία μας διαθέτει, λειτουργεί και διατηρεί στις
εγκαταστάσεις της ειδικές μονάδες ανακύκλωσης, όπου
ανακυκλώνονται τα υπολείμματα παραγωγής. Από το
2012 μέχρι και σήμερα, η εταιρεία τηρεί τις ισχύουσες
διατάξεις του ISO14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης.

• Εργοστάσια και Υλικά – Χαμηλές εκπομπές ρύπων

Σε όλα ανεξαιρέτως τα στάδια παραγωγής, η Lordos
United διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος
στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ελαχιστοποιώντας τις
εκπομπές ρύπων και τις ποσότητες αποβλήτων. Μέσω
των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιούμε σε ετήσια
βάση, ενθαρρύνουμε τα μέλη του προσωπικού μας να
συμμετάσχουν στις παραπάνω ενέργειες και τα
προτρέπουμε να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική τους
κουλτούρα. Τέλος, συνεχίζουμε την αποστολή μας που
στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος
συμμετέχοντας σε ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα το
οποίο επικεντρώνεται στην εξοικονόμηση ενέργειας
(μεταφορές / κίνηση, θέρμανση, κλιματισμός, φωτισμός).
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LORDOS UNITED GROUP
INDUSTRY / BIOMHXANIA
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LORDOS UNITED GROUP
CERTIFICATIONS / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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FOOD PACKAGING FILMS
ΙΛΜ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟ ΙΜΩΝ
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Packaging plays a fundamental role in maintaining the
quality of food items, as there is an increased risk of
food spoilage while being handled, transported,
packaged and stored for extended periods of time.
A good barrier character is considered essential in
maintaining the safety and quality of food items.

Barrier Films offer extended shelf-life

Advancement of technology, effective marketing
practices and modern transportation systems are
responsible for our familiarisation with world cuisine
and foods from faraway places. This however increases
the need for efficient types of packaging which help
maintain high-quality standards and offer the
necessary protection from the external environment.

Barrier films help address food preservation, safety
and shelf life issues, as foods deteriorate over time
because of intrinsic (pH, preservatives, water activity)
and extrinsic parameters (temperature, humidity,
gaseous environment).

Effective packaging preserves texture and key
nutrients and seals in taste and aroma.

In order to ensure barrier efficiency, films are made out
of single-layer or multilayer films and coating is often
applied to enhance the barrier's functions. Barrier films
are made out of different materials, so as to meet
specific needs. They do not react with packaged food
thanks to their solvent-free structure.

The list of benefits of packaging includes convenience
in food transport. In addition, it is useful for
communicating essential information with consumers,
and directing their attention towards the product and
creative designs.

Lordos range of solutions for flexible food packaging
includes:

• Barrier Film:

Bottom Film:
Width up to 2000mm
Thickness Range 150-250 microns

Top Film printed or unprinted:
Width Range 100mm-600mm
Thickness Range 40-100 microns.

• Vacuum bags printed or unprinted:

Width Range 150-500mm
Length Range 100-600mm
Thickness Range: 70-120 microns.

Products that can be packed: nuts, frozen food,
cereal, meat, ham, bacon, lountza, cheese, sausages,
fish, olives, sauces, and coffee.

FOOD PACKAGING FILMS / ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Η συσκευασία έχει καθοριστική σημασία στη διατήρηση
της ποιότητας των τροφίμων, καθώς υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος αλλοίωσης κατά τον χειρισμό των τροφίμων,
τη μεταφορά, τη συσκευασία και την αποθήκευσή τους,
εξαιτίας της μεγάλης χρονικής περιόδου που απαιτείται
για τα παραπάνω. Ως εκ τούτου, οι καλές ιδιότητες
φραγμού είναι απαραίτητες σε μία συσκευασία ώστε
να διασφαλίζεται η ποιότητα και ασφάλεια των
τροφίμων.

Τα Barrier Films παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των
προϊόντων.

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, οι αποτελεσματικές
στρατηγικές μάρκετινγκ σε συνδυασμό με τα σύγχρονα
συστήματα μεταφοράς εξηγούν τους λόγους για τους
οποίους ο μοντέρνος άνθρωπος είναι εξοικειωμένος
τόσο με τη διεθνή κουζίνα, όσο και με τρόφιμα από όλα
τα μήκη και πλάτη της γης. Τα πιο πάνω αυξάνουν την
ανάγκη για αποτελεσματικές συσκευασίες που
συμβάλλουν στη διατήρηση των προτύπων υψηλής
ποιότητας και προσφέρουν την απαραίτητη προστασία
από το εξωτερικό περιβάλλον.

Τα barrier films βοηθούν στη διατήρηση, παρέχουν
ασφάλεια και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των
τροφίμων, που αναπόφευκτα αλλοιώνονται με την
πάροδο του χρόνου λόγω εσωτερικών (pH,
συντηρητικών, ενεργότητα νερού) ή εξωτερικών
παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, αέριο
περιβάλλον).

Επιπρόσθετα, οι συσκευασίες διατηρούν τα θρεπτικά
συστατικά και την υφή των τροφίμων και σφραγίζουν
στο εσωτερικό τους γεύση και άρωμα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιαπερατότητα, τα
barrier films κατασκευάζονται από μονές ή πολλαπλές
στρώσεις πλαστικής μεμβράνης, οι οποίες
ισχυροποιούνται με επικάλυψη που βελτιώνει τις
λειτουργίες φραγμού.

Τα barrier films κατασκευάζονται από διαφορετικά
υλικά, ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες,
ενώ το γεγονός ότι η δομή τους δεν περιέχει διαλύτες
τους επιτρέπει να έρχονται σε επαφή με τα
συσκευασμένα τρόφιμα χωρίς όμως προκαλείται
αντίδραση.

Η λίστα με τα πλεονεκτήματα των συσκευασιών
περιλαμβάνει επίσης την ελκυστική εμφάνιση που
τραβά το ενδιαφέρον του καταναλωτή, τη διευκόλυνση
στη μεταφορά τροφίμων και την επικοινωνία
σημαντικών πληροφοριών με τους καταναλωτές μέσω
δημιουργικών.

Η εταιρεία μας προσφέρει τις πιο κάτω λύσεις για
συσκευασίες προϊόντων:

• Barrier Film

Bottom Film: πλάτος μέχρι 2000mm,
εύρος πάχους 150 - 250 microns

Top Film: εκτυπωμένο ή μη:
εύρος πλάτους 100mm - 600mm,
εύρος πάχους 40 - 100 microns

• Σακούλες vacuum - εκτυπωμένες ή μη:

Εύρος πλάτους 150 - 500mm,
εύρος μήκους 100 - 600 mm,
εύρος πάχους 70 - 120 microns

Κατάλληλα για συσκευασία: ξηρών καρπών,
κατεψυγμένων τροφίμων, δημητριακών, κρεάτων,
ζαμπόν, μπέικον, τυριών, λουκάνικων, ψαριών, ελιών,
σαλτσών και καφέ.



Products that can be packed: nuts, frozen food, cereal, meat, ham, bacon,
lountza, cheese, sausages, fish, olives, sauces, and coffee.

Κατάλληλα για συσκευασίες: ξηρών καρπών, κατεψυγμένων τροφίμων,
δημητριακών, κρεάτων, ζαμπόν, μπέικον, τυριών, λουκάνικων, ψαριών, ελιών,
σαλτσών και καφέ.
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SHRINK FILMS
ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΙΛΜ
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Shrink film, is a material made up of polymer plastic
film. When heat is applied, it shrinks tightly over
whatever it is covering. Shrink wrap can be wrapped
around a product, often with heat sealing to tack the
film together. Film is supplied on a roll, product is
placed in the center portion and the package is then
heated which causes the film to shrink and conform to
the product.

Shrink wrap is commonly used as an overwrap on
many types of packaging including cartons, boxes,
beverage cans and pallet loads. A variety of
products may be enclosed in shrink wrap to stabilize
the products, unitize them, keep them clean, or add
tamper resistance.

It can also combine two packages or parts into a
Multi-pack.

Shrink films are applied loosely around items and shrink
tightly with heat. They bundle together objects such
as beverage bottles, food cans, health and beauty
products, and household items.

Shrink Film is versatile in means of packaging and can
be used in different forms: transparent or coloured,
with our without printing and with different film
thicknesses varying from 20 to 150 μm. Premium
collation shrink films offer remarkable shelf appeal.

Potential applications for collation shrink film include
bundle-packaging of beverages (such as water, soft
drinks and sport drinks), baby food, food cans and
non-food bottles including shampoos, liquid soaps and
personal care items.

Κατασκευασμένο από πολυμερές πλαστικό φιλμ, το
φιλμ συρρίκνωσης (shrink film) είναι ένα
αποτελεσματικό και οικονομικό υλικό με πολλά
πλεονεκτήματα.

Χρησιμοποιείται κυρίως για την περιτύλιξη
χαρτοκιβωτίων, κιβωτίων και άλλων ειδών
συσκευασίας και διατίθεται σε μορφή ρολού.
Όταν εκτίθεται σε θερμότητα, συρρικνώνεται και
παίρνει τη μορφή του αντικειμένου που καλύπτει,
προσφέροντας του προστασία από τη σκόνη ή άλλα
ξένα σώματα.

Επιπρόσθετα, καθιστά τα προϊόντα ασφαλέστερα και
ανθεκτικότερα, ενώ επίσης τα ομαδοποιεί και ενοποιεί
δημιουργώντας πολυσυσκευασίες (από μπουκάλια,
κονσέρβες και άλλα).

Το shrink film είναι ένα υλικό που χαρακτηρίζεται από
ευελιξία και είναι διαθέσιμο σε πολλές χρωματικές
επιλογές. Προσφέρει δυνατότητα εκτύπωσης και
διατίθεται σε διαφορετικά πάχη που κυμαίνονται από
20 έως 150 μm. Το shrink film βελτιώνει σημαντικά την
εμφάνιση των προϊόντων, προσδίδοντας τους μία
εξαιρετικά ελκυστική εικόνα που τα βοηθά να
ξεχωρίζουν στα ράφια των καταστημάτων.

SHRINK FILM / ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΦΙΛΜ
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ΚΩΔΙΚΟΣ :
15310 (12345)

ΠΛΑΤΟΣ : 100-1200 mm

ΠΑΧΟΣ : 30-100 microns

Shrink Film is versatile in means of
packaging & can be used in different forms:
transparent or coloured, with or without
printing & with different film thickness,

varying from 20 to 150 μm.
Premium collation shrink films offer

remarkable shelf appeal
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STRETCH FILM
STRETCH ΙΛΜ
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Product Family consists of two major categories:

1. Perforated Stretch Films (AirOfilm)

2. Reinforced Stretch Films (Fiber Film)

• The AirOfilm & Fiber Film Product Series are innovative and protected through International Patents.

• Fiber Reinforced Stretch Films.

• Zero breaks during the wrapping process.

• Waste reduction - Load safety - Carbon Neutral.

Fiber Film is a unique high-efficiency stretch film with reinforcement elements (fibers) that increase tear resistance.
This reinforced stretch film combines high elongation, exceptional puncture resistance and excellent pallet
stability offering cargo security based on EU Directives 2014/47.

Is designed to dramatically reduce the amount of film used to wrap a pallet. Fiber Film is the perfect choice
of minimizing your cost per pallet leading to greater total savings!

LLDPE (low linear density polyethylene or polythene) is the basic material broadly used in wrapping roll production.
Megaplast’s patented and unique approach, transforms polyethylene (polythene) into reinforcement elements
(Fibers) that highly increase tear resistance and significantly reinforce durability.

Fiber Film is applied to pallet wrapping of various load types and is suitable from hand wrapping to fully automatic
wrapping machines. User friendly for manual use while adding more value to the highest performance stretch
wrappers; it also comes with perfect optics, 100% recyclability with no problems during wrapping process.

Fiber Film is an excellent solution for pallet packaging. Its unique, patent protected material composition increases
the stability during the packaging process. Due to the film flexibility, the load is protected and the package can be
safely transferred.

Strengths:

• At least 50% less plastic waste - 100% Recyclable - Less CO2 footprint - Carbon Neutral
• Reduce the film used to wrap a pallet up to 60% - Downtime reduction
• Reduce costs by minimizing your cost per pallet up to 40%
• Superior pallet stability - Load Safety - Cargo Security
• Exceptional load retention - optimum holding force
• Tear resistant - high stretchability (elasticity)
• Unique, novel & ergonomic design
• Patent protected

Fiber Film offers a comparative advantage by satisfying the customers’ needs and demands for stretch film
wrapping with minimal cost and a stable load.

STRETCH FILM PRODUCTS / STRETCH ΦΙΛΜΣ
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Η Οικογένεια των Προϊόντων της εταιρίας αποτελείται από δύο (2) βασικές κατηγορίες:

1. Διάτρητα Εκτατά Φιλμ (AirOfilm)

2. Ενισχυμένα Εκτατά Φιλμ (Fiber Film)

• Όλες οι Κατηγορίες των Προϊόντων AirOfilm & Fiber Film είναι Καινοτόμες και Προστατεύονται από Διεθνή
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.

• Εκτατά ιλμ με Ενισχυτικά Στοιχεία.

• Kαθόλου σπασίματα κατά την Παλετοποίηση.

• Μειώστε τα Συνολικά Κόστη – Βελτιώστε τη Σταθερότητα της Παλέτας - Carbon Neutral.

To Fiber Film είναι ένα νέο, υψηλής απόδοσης εκτατό φιλμ με ενισχυτικά στοιχεία (fibers) τα οποία αυξάνουν την
αντίσταση στο Σχίσιμο. Το προϊόν αυτό συνδυάζει όχι μόνο την υψηλή απόδοση, την εξαιρετική σταθερότητα της
παλέτας και την υψηλή αντίσταση στο σχίσιμο, αλλά επίσης έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνει
δραματικά την ποσότητα του φιλμ που χρησιμοποιείται για την περιτύλιξη της παλέτας.

Το Fiber Film αποτελεί την ιδανική λύση για την Ελαχιστοποίηση του Κόστους ανά Παλέτα οδηγώντας σε υψηλή
εξοικονόμηση χρημάτων.

Το Fiber Film εφαρμόζεται σε διαφορετικού είδους φορτία για την περιτύλιξη της παλέτας και είναι κατάλληλο τόσο
για Χειροκίνητες όσο και Μηχανικές Εφαρμογές. Φιλικό προς το χρήστη και εργονομικά σχεδιασμένο για χειροκίνητη
χρήση, ενώ παράλληλα προσθέτει αξία σε μηχανές περιτύλιξης υψηλών αποδόσεων πέραν της άψογης εμφάνισής
του και της 100% ανακυκλώσιμότητας.

Δυνατά Στοιχεία Fiber Film:

• Ελαχιστοποίηση του Κόστους ανά Παλέτα έως 40%
• Μείωση της Ποσότητας του φιλμ για την περιτύλιξη της παλέτας έως 60%
• Υψηλή Δύναμη Συγκράτησης – Εξαιρετική Σταθερότητα Παλέτας
• Αντίσταση στο Σχίσιμο – Υψηλή Ελαστικότητα
• Εργονομικός Σχεδιασμός
• Μείωση του όγκου των αποβλήτων
• 100% Ανακυκλώσιμο
• Carbon Neutral



Fiber Film Manual is specifically designed for manual applications as to make the pallet wrapping process effortless.
It offers high pallet load stability whilst it costs less than competitors’ hand stretch wrap for manual use in the
market.

Fiber Film Manual product family consists of three (3) main categories

• For High Demanding (HD) applications is equivalent to 23μm stretch film or thicker.

• For General Purpose (GP) applications is equivalent to 18μm to 22μm stretch film.

• For Light (L) applications is equivalent to 17μm or thinner stretch film.

FIBER FILM MANUAL / FIBER ΦΙΛΜ MANUAL
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To Fiber Film Manual έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις χειροκίνητες εφαρμογές ώστε η διαδικασία περιτύλιξης της
παλέτας να γίνεται χωρίς μεγάλη προσπάθεια.

Το Fiber Film Manual αποτελείται από τρεις (3) βασικές κατηγορίες

• Είναι σχεδιασμένο για Εφαρμογές Υψηλών Απαιτήσεων (High Demanding Applications-HD) και συνήθως μπορεί
να αντικαταστήσει ένα εκτατό φιλμ με πάχος από 23μm και πάνω.

• Είναι σχεδιασμένο για Εφαρμογές Γενικής Χρήσης (General Purpose Applications-GP) και συνήθως μπορεί να
αντικαταστήσει ένα εκτατό φιλμ με πάχος από 18μm έως 22μm.

• Είναι σχεδιασμένο για Ελαφριές Εφαρμογές (Light Applications-L) και συνήθως μπορεί να αντικαταστήσει ένα
εκτατό φιλμ με πάχος από 17μm και κάτω.

MANUAL FILM SELECTION

MANUAL

BY HAND

BY HAND

BY HAND

TYPE A

• Less than 400kg
• More than 400kg
• More than 800kg

• Less than 400kg
• More than 400kg
• More than 800kg

L
GP
GP

L
GP, HD
HD

GP
HD
HD

TYPE B

• Less than 400kg
• More than 400kg
• More than 800kg

TYPE C

DETAILSTYPE LOAD TYPELOAD
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Perforated Stretch Film/ www.airofilm.com

The AOF products are high performance breathable stretch films, satisfying customers’ requirements in some of the
most demanding conditions imaginable. AirOfilms are perfect for heated, chilled, wet and fumigated products solving
moisture concentration problems.

AOF products are available with both a non pre-stretch unit and a pre-stretch unit of 150, 200 and 250 stretching.
All products can be applied to pallet wrapping of various load types (light or heavy) for Machine & Manual
applications while serving a wide range of markets:

• Food & Beverage Industry

• Dairy Products

• Pet Food

• Fuels

• Pharmaceutical Products

• Agricultural Market

• Horticultural Market

• Flower Market

AIR O FILM - PERFORATED STRETCH FILM / ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΕΚΤΑΤΑ ΦΙΛΜΣ
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Διάτρητα Εκτατά Φιλμ (AirOfilms) / www.airofilm.com

Τα AirOfilms είναι ιδανικά για τη συσκευασία προϊόντων που θερμαίνονται, ψύχονται, εξαερίζονται και υγραίνονται.

Εφαρμόζονται σε διαφορετικά βάρη παλετών και για Χειροκίνητη και Μηχανική Χρήση εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα
αγορών:

• Τροφίμων & Αναψυκτικών

• Γαλακτοκομικών Προϊόντων

• Ζωοτροφών

• Καυσίμων

• Φαρμακευτικών Προϊόντων

• Αγροτικών Προϊόντων

• Κηπουρικών Προϊόντων

• Ανθοκομικών Προϊόντων
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Το Fiber Film Alpha είναι Ειδικά Σχεδιασμένο για
Ημι-Αυτόματες Μηχανές Περιτύλιξης Παλετών που
χρησιμοποιούν Συστήματα με ρένο.

Το Fiber Film Alpha αποτελείται από 3 βασικές
κατηγορίες προϊόντων:

• Είναι σχεδιασμένο για Εφαρμογές Υψηλών Απαιτήσεων,
(High Demanding Applications-HD) και συνήθως μπορεί να
αντικαταστήσει ένα εκτατό φιλμ με πάχος από 23μm και
πάνω.

• Eίναι σχεδιασμένο για Εφαρμογές Γενικής Χρήσης,
(General Purpose Applications-GP) και συνήθως μπορεί να
αντικαταστήσει ένα εκτατό φίλμ με πάχος από 18μm έως
22μm.

• Είναι σχεδιασμένο για Ελαφριές Εφαρμογές, (Light
Applications-L) και συνήθως μπορεί να αντικαταστήσει ένα
εκτατό φίλμ με πάχος από 17μm και κάτω.

Fiber Film Aplha is specifically designed for Semi-
Automatic Wrapping Machines with Brake Tension
System.

Fiber Film Alpha for brake machines, consists of three (3)
main categories:

• For High Demanding (HD) applications, is designed
to usually replace a stretch film of 23μm thickness or
higher.

• For General Purpose (GP) applications, is designed
to usually replace a stretch film of 18 to 22μm
thickness.

• For Light (L) applications, is designed to usually
replace a stretch film of 17μm thickness or less.

FIBER FILM APLHA / FIBER ΦΙΛΜ ΑLFA
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ALPHA FILM SELECTION

MACHINE

TENSION BRAKE

TENSION BRAKE

TENSION BRAKE

DETAILSTYPE

TYPE A

LOAD TYPELOAD

• Less than 400kg
• More than 400kg
• More than 800kg

• Less than 400kg
• More than 400kg
• More than 800kg

L
L
GP

GP
GP
HD

HD
HD
HD

TYPE B

• Less than 400kg
• More than 400kg
• More than 800kg

TYPE C
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Το Fiber Film Beta είναι Ειδικά Σχεδιασμένο
για Αυτόματες Μηχανές Περιτύλιξης Παλετών με
σύστημα Προτάνυσης
και παρέχει Εκτατότητα έως 180%.

Το Fiber Film Beta αποτελείται από τρεις (3) βασικές
κατηγορίες:

• Είναι σχεδιασμένο για Εφαρμογές Υψηλών
Απαιτήσεων, (High Demanding Applications-HD) και
συνήθως μπορεί να αντικαταστήσει ένα εκτατό φιλμ με
πάχος από 23μm και πάνω με εκτατότητα έως και
180%.

• Είναι σχεδιασμένο για Εφαρμογές Γενικής Χρήσης,
(General Purpose Applications-GP) και συνήθως μπορεί
να αντικαταστήσει ένα εκτατό φιλμ με πάχος από
18μm έως 22μm με εκτατότητα έως και 170%.

• Είναι σχεδιασμένο για Ελαφριές Εφαρμογές,
(Light Applications Applications-L) και συνήθως μπορεί
να αντικαταστήσει ένα εκτατό φιλμ με πάχος από
17μm και κάτω με εκτατότητα έως και 160%.

FIBER FILM BETA / FIBER ΦΙΛΜ BETA

Fiber Film Beta is specifically designed for Power
Pre-Stretch Wrapping Machines and performs up to
180% Pre-Stretch.

Fiber Film Beta - consists of three (3) main categories:

• For High Demanding (HD) applications, is designed
to usually replace a stretch film of 23μm thickness or
higher with a pre-stretch ratio up to 180%.

• For General Purpose (GP) applications, is designed
to usually replace a stretch film of 18μm to 22μm
thickness with a pre-stretch ratio up to 170%.

• For Light (L) applications, is designed to usually
replace a stretch film of 17μm thickness or less with a
pre-stretch ratio up to 160%.
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BETA FILM SELECTION

MACHINE

PRE-STRETCH 150%

PRE-STRETCH 150%

PRE-STRETCH 150%

TYPE A

• Less than 400kg
• More than 400kg
• More than 800kg

• Less than 400kg
• More than 400kg
• More than 800kg

L
GP
HD

L
GP
HD

GP
HD
HD

TYPE B

• Less than 400kg
• More than 400kg
• More than 800kg

TYPE C

DETAILSTYPE LOAD TYPELOAD
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Το Fiber Film Gamma είναι Ειδικά Σχεδιασμένο
για Αυτόματες Μηχανές Περιτύλιξης Παλετών με
σύστημα

Προ-Τάνυσης και παρέχει εκτατότητα έως 250%.

Το Fiber Film Gamma αποτελείται από τρεις (3) βασικές
κατηγορίες προϊόντων:

• Είναι σχεδιασμένο για Εφαρμογές Υψηλών
Απαιτήσεων (High Demanding Applications-HD) και
συνήθως μπορεί να αντικαταστήσει ένα εκτατό φιλμ με
πάχος από 23μm και πάνω με εκτατότητα έως
και 250%.

• Eίναι σχεδιασμένο για Εφαρμογές Γενικής Χρήσης
(General Purpose Applications-GP) και συνήθως μπορεί
να αντικαταστήσει ένα εκτατό φιλμ με πάχος από
18μm έως 22μm με εκτατότητα έως και 240%.

• Eίναι σχεδιασμένο για Ελαφριές Εφαρμογές
(Light Applications-L) και συνήθως μπορεί να
αντικαταστήσει ένα εκτατό φιλμ με πάχος από 17μm
και κάτω με εκτατότητα έως και 230%.

Fiber Film Gamma is specifically designed for Power Pre-
Stretch Wrappers and performs up to 250%
stretching.

Fiber Film Gamma Family consists of three (3) main
categories:

• For High Demanding (HD) applications, is designed
to usually replace a stretch film of 23μm thickness or
higher with a pre-stretch ratio up to 250%.

• For General Purpose (GP) applications, is designed
to usually replace a stretch film of 18μm to 22μm
thickness with a pre-stretch ratio up to 240%.

• For Light (L) applications, is designed to usually
replace a stretch film of 17μm thickness or less with
a pre-stretch ratio up to 230%.

FIBER FILM GAMMA/ FIBER ΦΙΛΜ GAMMA
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GAMA FILM SELECTION

MACHINE

PRE-STRETCH 200%

PRE-STRETCH 200%

PRE-STRETCH 200%

DETAILSTYPE

TYPE A

LOAD LOAD TYPE

• Less than 400kg
• More than 400kg
• More than 800kg

• Less than 400kg
• More than 400kg
• More than 800kg

L
GP
HD

L
GP
HD

GP
HD
HD

TYPE B

• Less than 400kg
• More than 400kg
• More than 800kg

TYPE C
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PE/PET BOTTLES
ΙΑΛΕΣ PE/PET
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ΦΙΑΛΗ PET 250ML, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310250101, ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1000 pcs

ΦΙΑΛΗ PET 250ML, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310250104, ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1000 pcs

ΦΙΑΛΗ PET 250ML, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310250103, ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1000 pcs

ΦΙΑΛΗ PET 500ML Νο 2, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310500101, ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 600 pcs

ΦΙΑΛΗ PET 500ML Νο 5, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310500102, ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 600 pcs

ΦΙΑΛΗ PET 500ML, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310500202, ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 600 pcs

ΦΙΑΛΗ PET 500ML Νο6, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310500201, ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 600 pcs

ΦΙΑΛΗ PET 750ML, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310750301, ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΠΛΕ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400 pcs

PE/PET BOTTLES / ΦΙΑΛΕΣ ΡΕ/ΡΕΤ
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ΦΙΑΛΗ PET 1L, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310001103, ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 320 pcs

ΦΙΑΛΗ PET 1L, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310001904, ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 320 pcs

ΦΙΑΛΗ PET 1L, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310001901, ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝO ΜΠΛΕ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 280 pcs

ΦΙΑΛΗ PE 1L, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1220001001, ΧΡΩΜΑ: ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ ΑΣΠΡΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 80 pcs

ΦΙΑΛΗ PET 1.5L, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310015901, ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΠΛΕ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 200 pcs

ΦΙΑΛΗ PET 3L No 2, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310003102, ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 104 pcs

ΦΙΑΛΗ PET 5L, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1310005101, ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 80 pcs
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ΠΩΜΑ Ø28
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1191001003, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 3500 pcs

ΠΩΜΑ Ø30
ΚΩΔΙΚΟΣ: 11191001001, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 3800 pcs

ΠΩΜΑ Ø38
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1196001001, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΠΡΑ: 168 pcs, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: 2400 pcs

20 0230 10 40

20 0230 10 60

20 0230 10 60 40 03 22

PE/PET BOTTLES / ΦΙΑΛΕΣ ΡΕ/ΡΕΤ
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ΠΩΜΑ Ø48
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1191002010, ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2200 pcs
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1191002011, ΧΡΩΜΑ: ΜΠΛΕ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2200 pcs

XΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ Ø48
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1190007003, ΧΡΩΜΑ: ΜΠΛΕ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1000 pcs
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1190007004, ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1000 pcs

ΠΩΜΑ 31Χ16 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1191002007-10, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5000 pcs

ΠΩΜΑ 29Χ21mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1191002017, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 3000 pcs

https://
https://
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JERRY CANS
ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1203022002-01

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 14 x 8 x 28 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 10 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ :
1203022001-01

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 360 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
1196001002-01

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 42 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 360 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1203004001-01

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 18 x 10 x 26 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 21 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ :
1203004002-01

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 336 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
1196001001-02

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 38 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 336 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1203005006-01

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 19 x 14 x 27.5 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 10 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ :
1203005005-01

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 252 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
1196001002-01

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 42 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 252 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΣΟΧΗ ΠΩΜΑΤΟΣ
1196002004

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΩΜΑ
1196002002-01

JERRY CANS / ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1201010002-01

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 23 x 19 x 32 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 120 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1194001002

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 42 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 120 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1201010002-60

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 22 x 19 x 33 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 120 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1194001002

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 42 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 120 pcs
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1202020006-60

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 25 x 24 x 42 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :6 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ :
1202020007-60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 72 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1194001005

ΧΡΩΜΑ : MAΥΡΟ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 52 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 72 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1202020006-01

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 25 x 24 x 42 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :6 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ :
1202020007-01

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 72 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1194001005

ΧΡΩΜΑ : MAΥΡΟ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 52 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 72 pcs

JERRY CANS / ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1202020011-01

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 28 x 28 x 36 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 72 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1194001005

ΧΡΩΜΑ : MAΥΡΟ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 52 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 72 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ :
1202020014-60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 72 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1194006002

ΧΡΩΜΑ : MAΥΡΟ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 15 & 52 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 72 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1194001005
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FOOD CONTAINERS
ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟ ΙΜΩΝ



56 LORDOS UNITED

ΚΩΔΙΚΟΣ :
1211013101-55

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ, ΥΨΟΣ : 24 & 36 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 4 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΚΑΦΕ

FOOD CONTAINERS / ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ :
1211020101

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 23 x 23 x 45 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 4 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΚΑΦΕ
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.....................................................................................................................................................................................................................................................

FOOD CONTAINERS / ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ :
1210010102

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 18 x 18 x 33 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 4 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΜΠΕΖ

ΚΩΔΙΚΟΣ :
1210010101

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ, ΥΨΟΣ : 18 & 38 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 4 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΜΠΕΖ
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ΚΩΔΙΚΟΣ :
1210020101

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 25 x 25 x 39 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 4 pcs

ΧΡΩΜΑ : ΜΠΕΖ



ΚΩΔΙΚΟΣ : 1321185106-20

ΠΛΑΤΟΣ & ΥΨΟΣ : 12 & 14 cm

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ & ΜΠΛΕ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 20 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ : 1321185105-20

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 8 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1321315104-20

ΠΛΑΤΟΣ & ΥΨΟΣ : 12 & 20 cm

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ & ΜΠΛΕ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 20 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ : 1321315103-20

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 20 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1321045105-20

ΠΛΑΤΟΣ & ΥΨΟΣ : 12 & 25 cm

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ & ΜΠΛΕ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 20 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ : 1321045106-20

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 20 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1321210106-20

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ & ΥΨΟΣ : 12 & 19 cm

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ & ΜΠΛΕ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 40 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ : 1321210105-20

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 10 pcs

60 LORDOS UNITED

FOOD CONTAINERS / ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1320185203

ΠΛΑΤΟΣ & ΥΨΟΣ : 12 & 13 cm

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 200 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1320315203

ΠΛΑΤΟΣ & ΥΨΟΣ : 12 & 19 cm

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 200 pcs

ΚΩΔΙΚΟΙ : 1195003005- 30, 1195003005- 20
1195003005- 35, 1195003005-10
1195003005- 02

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 200 pcs ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ 1.85L, 2.10L, 3.15L, 4.5L

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1320045202

ΠΛΑΤΟΣ & ΥΨΟΣ : 12 & 24 cm

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 200 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1320210203

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ & ΥΨΟΣ : 12 & 19 cm

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 200 pcs

20 35 10 0230
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FOOD CONTAINERS / ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ : 1321270103-20

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 70CM

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ & ΚΟΚΚΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 18 pcs

LORDOS UNITED 63



ΚΩΔΙΚΟΣ : 1321270103-20

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 70MM

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ & ΜΠΛΕ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 18 pcs

64 LORDOS UNITED

FOOD CONTAINERS / ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ : 1321950102-20

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 90MM

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ & ΜΠΛΕ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 20 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1321450103-20

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 90MM

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ & ΜΠΛΕ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 20 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1321700103-20

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 90MM

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ & ΜΠΛΕ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 20 pcs

LORDOS UNITED 65
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1320270204

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 70MM

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1000 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 1195002005

ΧΡΩΜΑΤΑ : ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1000 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1320450206

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 90MM

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 600 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΜΑΤΟΣ : 1195002004

ΧΡΩΜΑΤΑ : ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 300 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 1195001001

ΧΡΩΜΑΤΑ : ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ,
ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΚΡΙΖΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 300 pcs

20 0230 20 0230
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1320700207

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 90MM

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 300 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΜΑΤΟΣ : 1195002004

ΧΡΩΜΑΤΑ : ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 300 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 1195001001

ΧΡΩΜΑΤΑ : ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ,
ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΚΡΙΖΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 300 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1320950202

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 90MM

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 300 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΜΑΤΟΣ : 1195002004

ΧΡΩΜΑΤΑ : ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 300 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 1195001001

ΧΡΩΜΑΤΑ : ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ,
ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΚΡΙΖΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 300 pcs
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1320700210

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 90MM

ΧΡΩΜΑ : ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 300 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΜΑΤΟΣ : 1195002004

ΧΡΩΜΑΤΑ : ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 300 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 1195001001

ΧΡΩΜΑΤΑ : ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ,
ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΚΡΙΖΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 300 pcs
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BUCKETS
ΚΟΥΒΑΔΕΣ

LORDOS UNITED 71
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1181003001

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 194MM

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 3L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 880 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1181005008

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 222MM

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 10L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 576 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1187012001

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 288MM

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 12L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 253 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1187015001

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 319MM

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 15L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 168 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1187018002

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 318MM

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 18L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 152 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1181120046

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 124MM

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 1.2L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1512 pcs

BUCKETS / ΚΟΥΒΑΔΕΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1181005009

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 232MM

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 10L
AVAILABLE FOR PRINTING
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 285 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1182010024

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 289MM

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 10L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 253 pcs

KΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΕΡΙΑ
1182010026

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1182010025

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 267MM

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 10L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 288 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1187018001

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 318MM

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 18L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 152 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1187019001

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 303MM

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 19L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 209 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1184020004

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 335MM

ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 20.9L
AVAILABLE FOR PRINTING
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 144 pcs
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ΠΩΜΑ ΓΙΑ KOYBA 1.2L ALDL, ΚΩΔΙΚΟΣ: 11920002036, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 128MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 pc

ΠΩΜΑ ΓΙΑ KOYBA 3L ALNDL, ΚΩΔΙΚΟΣ: 11920002013, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 188MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 pc

ΠΩΜΑ ΓΙΑ KOYBA 5L ALDL, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1192002014, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 223MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 pc

ΠΩΜΑ ΓΙΑ KOYBA 5L ALNDL No4, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1192002022, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 234MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 pc

ΕΣΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 5L & 10L, ΚΩΔΙΚΟΙ: 1192008002, 1192008001, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 pc

BUCKETS / ΚΟΥΒΑΔΕΣ
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ΠΩΜΑ ΓΙΑ KOYBA 10L ALWDL, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1192002015, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 267MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 pc

ΠΩΜΑ ΓΙΑ KOYBA 10L & 12L ALDL, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1192002016, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 286MM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 pc

ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ 15L & 18L ALDL, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1192002017, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 319MM, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 pc

ΠΩΜΑ ΓΙΑ KOYBA 19L ALDL, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1192002035, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 300MM, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 pc

ΠΩΜΑ ΓΙΑ KOYBA 20L ALDL, ΚΩΔΙΚΟΣ: 1192002018, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 321MM, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 pc



IML printing method is currently the most popular
method of print ornamentation, which offers high
quality at low costs, and eliminates the risk of error.

Multiple print is made on the carrier and placed inside
the mould in the phase of its opening. During the
injection, the stream of material of high temperature
presses the label with the print to the wall of the
mould and causes blending of the print into the
product’s structure.

A great advantage of this technology is especially the
fact that it enables decoration of the whole surface of
the container including places that are difficult to
access.

It enables placing numerous information on the
package, without any limitations for the project and
the labels’ graphics, so that it does not have any
negative impact on the final appearance of the product
on the shelf and the general impression it makes.

IML method offers a wide choice of colours and makes
the final effect match the image in the project phase
as faithfully as possible. IML enables decoration of lids.

Double Lock is the most secure package closure for
your product. Leaking or drying chemical articles with
the introduction of the Double Lock system go into
oblivion, as well as problems with storing and
transporting food.

The parameters determined in independent tests lead
to one conclusion:

Double Lock is currently the most technologically
advanced packaging in Europe and probably in the
world.

IML PRINTING / ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΙΜL

Η ευρέως διαδεδομένη μέθοδος εκτύπωσης IML (In-Mold
Labeling) προσφέρει υψηλής ποιότητας αποτελέσματα
σε χαμηλό κόστος, ενώ μειώνει την πιθανότητα
λάθους.

Λειτουργεί με μία προηγμένη τεχνολογία στην οποία
εκτυπωμένες ετικέτες τοποθετούνται στο ανοικτό
καλούπι έγχυσης. Στη συνέχεια, με την άσκηση πίεσης
και εφαρμογή θερμότητας, οι ετικέτες γίνονται
αναπόσπαστο μέρος της συσκευασίας.

Η συγκεκριμένη μέθοδος εκτύπωσης προσφέρει
πολλαπλά πλεονεκτήματα – το πιο σημαντικό όλων
είναι ότι προσφέρει δυνατότητα εκτύπωσης σε
ολόκληρη την επιφάνεια της συσκευασίας.

Επιπλέον, επιδεικνύει τεράστια ευελιξία αφού
επιτρέπει την εκτύπωση πληροφοριών στις συσκευασίες
και προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών κάθε
είδους, ώστε η εμφάνιση να είναι ελκυστική.

Η μέθοδος IML προσφέρει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
και προσφέρει πιστό αντίγραφο της εικόνας που
παρουσιάστηκε στο “project phase”. Τέλος, επιτρέπει
τη διακόσμηση πωμάτων.

Το Double Lock είναι ένα ισχυρό σύστημα για κλείσιμο
συσκευασιών, με απαράμιλλη αντοχή και διπλή
ασφάλεια. Ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλα αντίστοιχα
συστήματα και κατατάσσεται πρώτο σε ευρωπαϊκό
και, ενδεχομένως, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Double
Lock αποτρέπει αποτελεσματικά τις διαρροές και την
πήξη υγρών υλικών. Συγχρόνως, προσφέρει εξαιρετικές
λύσεις για την αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων.
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A great advantage of this technology is especially the fact
that it enables decoration of the whole surface of the container
including places that are difficult to access. Η συγκεκριμένη μέθοδος
εκτύπωσης προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα το πιο σημαντικό
όλων είναι ότι προσφέρει δυνατότητα εκτύπωσης σε ολόκληρη την
επιφάνεια της συσκευασίας.
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DISINFECTION TABLETS
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ



DISINFECTION TABLETS / ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ
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CidoxTM In Action

1. Agriculture: disinfectant, equipment sterilization

2. Disaster response: eliminating mould and mildew
from floods and damaged areas

3. Food processing: surface and utensil sterilization,
washing fruit, vegetables and utensils

4. Disinfection: drinking water tank cleaning

5. Infection control: bacterial or viral outbreaks such as
MRSA or Norwalk (Winter Vomiting Virus)

6. Laboratory: equipment sterilization

7. Health spas: sterilization of equipment and service
areas

CidoxTM is the preferred disinfectant for applications
around the world, being safer, more effective, more
convenient and cheaper to use than chlorine (bleach)
based products. Based on the powerful action of
Chlorine Dioxide (ClO2 ), CidoxTM has unrivaled
disinfecting power, lower corrosion rates, greater
selectivity to target biological contaminants, and
significantly fewer environmental side effects. It is a
fast-acting, highly convenient, and more accurate
alternative to liquid bleach and chlorine tablets.
CidoxTM delivers all of the power of ClO2 in an easy to
use package, and requires no dosing systems or two-
part powder mixing to apply. Available in a convenient
range of tablets and pre-packed pouches, complicated
dilution rates and messy liquid mixing are a thing of
the past.

How it works:

Chlorine Dioxide (ClO2 ) is chemically dis-similar and
acts differently to chlorine. The ClO2 disinfecting
molecule produced by CidoxTM is not sensitive to high
pH environments, and has more than 2.5 times the
oxidation capacity of chlorine and other commonly
used disinfectants. ClO2 has low oxidation strength,
meaning that its biocidal power is not wasted on
attacking inert organic contamination, which in the
case of chlorine leads to the formation of
environmentally hazardous chlorinated organic
compounds, such as Trihalomethane (THM) and

Haloacetic Acids (HAA). ClO2 allows for more accurate
application as the biocide is targeted where it is
needed most. CidoxTM offers the ideal balance of
disinfection strength and selectivity, and is effective
against the widest range of bacteria, fungi and spores,
in the most challenging environments

Key Features:

• Easy to use Simply add tablet to required
concentration of water.

• Powerful Lower dose rates and corrosion.

• Works in challenging conditions Not sensitive to high
pH environments.

• Reduced environmental hazards No chlorinated
organic compounds.

• Multi-purpose Proven as effective against bacteria,
fungi and spores.

Products:

CidoxTM 300 Supplied in a in a blister pack, add one
CidoxTM 300 tablet to 25 litres of water for use as a
general area disinfectant. For sterilization use, add one
tablet to 5 litres of water, for high-level sterilization of
instruments and utensils in laboratories and food
processing environments. Add one tablet to 1 Litre to
make a strong disinfecting solution suitable for spot
and high level spray disinfection applications.

CidoxTM 1000: CidoxTM 1000 tablets are an ideal
solution for the disinfection of spas and baths, and are
also used for batch food processing applications, for
the washing of herbs, vegetables and fish prior to
further processing.

Cidox has also been proven to pass exacting European
Test Standards EN1276 and EN13697, ensuring:

• 99.999% kill of test bacteria in suspension.
• 99.99% kill of test bacteria on surfaces.
• 99.9% kill of test fungi on surfaces.
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Η χρήση του Cidox:

1. Στον τομέα της γεωργίας: για την απολύμανση και
αποστείρωση γεωργικού εξοπλισμού.

2. Σε έκτακτες καταστάσεις: Έχει την δυνατότητα να
εξαλείφει την μούχλα και τα άλγη από
πλημμυρισμένες και κατεστραμένες περιοχές.

3. Στην επεξεργασία τροφίμων: μπορεί να εφαρμοστεί
για την αποστείρωση επιφανειών και σκευών καθώς
και στο πλύσιμο φρούτων, λαχανικών και σκευών.

4. Ως Απολυμαντικό: κατάλληλο για χρήση σε
δεξαμενές πόσιμου νερού.

5. Στον έλεγχο των μολύνσεων: Το διοξείδιο του
χλωρίου ελέγχει την μόλυνση βακτηριακών ή ιογενών.

6. Σε εργαστήρια: για αποστείρωση εργαστηριακού
εξοπλισμού.

7. Σε κέντρα ευεξίας (spa): για απολύμανση
εξοπλισμού και χώρων υγιεινής όπως τα ιαματικά
λουτρά και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες.

DISINFECTION TABLETS / ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ

Το Cidox είναι το προτιμώμενο απολυμαντικό
εφαρμόσιμο σε όλο τον κόσμο, αφού είναι πιο
ασφαλές, πιο δραστικό, πιο βολικό και πιο φθηνό για
χρήση από προϊόντα που έχουν ως βάση το χλώριο.
Το CIDOX επιτυγχάνει ασυναγώνιστη απολυμαντική
ισχύ, χαμηλότερα ποσοστά διάβρωσης, μεγαλύτερη
επιλεκτικότητα στη στόχευση βιολογικών ρύπων και
αφήνει σημαντικά λιγότερες περιβαλλοντικές
παρενέργειες. Έχει γρήγορη δράση και είναι πολύ
βολικό στη χρήση του.

Το CIDOX παρέχει όλη την δύναμη του διοξειδίου του
χλωρίου σε ένα εύχρηστο πακέτο και δεν απαιτεί
συστήματα δοσολογίας ή ανάμειξης δύο μερών σκόνης
για να εφαρμοστεί. Διατίθεται σε μια βολική γκάμα
δισκίων και σε προσυσκευασμένα σακουλάκια

Το διοξείδιο του χλωρίου είναι χημικά ανόμοιο και δρα
διαφορετικά από την χλωρίνη. Το μόριο απολύμανσης
διοξειδίου του χλωρίου που παράγεται από το CIDOX,
δεν είναι ευαίσθητο σε περιβάλλοντα με υψηλό pH, και
έχει πάνω από 2,6 φορές την ικανότητα οξείδωσης του
χλωρίου και άλλων συνήθως χρησιμοποιούμενων
απολυμαντικών. Έχει χαμηλή οξειδωτική ισχύ, πράγμα
που σημαίνει ότι η βιοκτόνος δύναμή του δεν
σπαταλάται στην επίθεση αδρανούς οργανικής
μόλυνσης, η οποία στην περίπτωση του χλωρίου οδηγεί
στο σχηματισμό περιβαλλοντικά επικίνδυνων
χλωριωμένων οργανικών ενώσεων, όπως το
τριχαλομεθάνιο (THM) και τα αλογονοξικά οξέα
(HAA).

Το διοξείδιο του χλωρίου επιτρέπει πιο ακριβή
εφαρμογή καθώς το βιοκτόνο στοχεύει εκεί που
χρειάζεται περισσότερο.

Βασικά χαρακτηριστικά:

• Ευκολόχρηστο: Απλώς προσθέτεις το δισκίο στην
απαιτούμενη συγκέντρωση νερού

• Ισχυρό: Χαμηλότερα ποσοστά δόσης και διάβρωσης
• Λειτουργεί σε δύσκολες συνθήκες: Δεν είναι

ευαίσθητο σε περιβάλλοντα με υψηλό pH
• Μειωμένος περιβαλλοντικός κίνδυνος: Δεν

δημιουργεί χλωριωμένες οργανικές συνθέσεις
• Πολλαπλών χρήσεων: Αποδεδειγμένα

αποτελεσματικό κατά των βακτηρίων, μυκήτων και
σπορίων.
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Προϊόντα:

CIDOX 300: Παρέχεται σε ένα βολικό σωλήνα των 20
δισκίων. Προσθέστε ένα δισκίο Cidox 300 σε 25 λίτρα
νερό για απολύμανση γενικής χρήσης. Προσθέστε ένα
δισκίο σε 5 λίτρα νερό, για αποστείρωση υψηλού
επιπέδου οργάνων και σκευών σε εργαστήρια και
περιβάλλοντα επεξεργασίας τροφίμων. Προσθέστε ένα
δισκίο σε 1 λίτρο νερό για να φτιάξετε ένα ισχυρό
απολυμαντικό διάλυμα, κατάλληλο για εφαρμογές
απολύμανσης με σπρέϊ και για υψηλού επιπέδου
εφαρμογές απολύμανσης.

CIDOX 1000: Τα δισκία CIDOX 1000 αποτελούν μια
ιδανική λύση για την απολύμανση των ιαματικών
λουτρών και μπάνιων, και χρησιμοποιούνται επίσης
για μαζικές εφαρμογές στην επεξεργασία τροφίμων,
για το πλύσιμο βοτάνων, λαχανικών και ψαριών πριν
από την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Είναι ελεγμένο με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
EN1276 & EN13697 και πληρεί τις αυστηρές
προδιαγραφές.

• Σκοτώνει το 99.999% των βακτηρίων καλλιέργειας
• Σκοτώνει το 99.99% των βακτηρίων σε επιφάνειες
• Σκοτώνει το 99.9% των μυκητών σε επιφάνειες
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AGRICULTURE CRATES & BASKETS
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ & ΚΟ ΙΝΙΑ
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1101101001

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 63 x 33 x 22.3cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 60 pcs

ΥΛΙΚΟ : PE

AGRICULTURE BASKETS / ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1101102001

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 63 x 33 x 18.3cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 72 pcs

ΥΛΙΚΟ : PE

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1101103001

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 63 x 33 x 15.9cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 78 pcs

ΥΛΙΚΟ : PE

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1105110004

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 63 x 33 x 22.3cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 72 pcs
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1101104001

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 50 x 30 x 19cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 88 pcs

ΥΛΙΚΟ : PP

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1101105001

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 50 x 30 x 10.5cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 88 pcs

ΥΛΙΚΟ : PP

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1102107001

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 53.1 x 34.8 x 31.5cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 72 pcs

ΥΛΙΚΟ : PE

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1104109001

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 53.1 x 34.8 x 24.4cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 72 pcs

ΥΛΙΚΟ : PE

15 40 55 60 10 22 06 42 57 032030

15 40 55 60 10 22 06 42 57 032030

15 40 55 60 10 22 06 42 57 032030

15 40 55 60 10 22 06 42 57 032030

AGRICULTURE BASKETS / ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1103108001

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 55.7 x 40.6 x 10.5cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 120 pcs

ΥΛΙΚΟ : PE

15 40 55 60 10 22 06 42 57 032030



AGRICULTURE BASKETS / ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΟΦΙΝΙΑ

92 LORDOS UNITED

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1174400001- 06

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΥΨΟΣ : 48 / 53 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 pc

ΥΛΙΚΟ : LLDPE
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 11994760

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 100 x 120 x 76 cm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 91 x 111 x 62.5 cm

ΒΑΡΟΣ : 39.8 kg

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 631 L

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ : 500 kg

ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ : 4000 kg (8 παλετοκιβώτια)

AGRICULTURE BASKETS / ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ

HELESI pallet boxes are an ideal packaging system
adapted to a wide range of agricultural and industrial
uses. Dimensions are designed so as to optimize space
utilization in trucks, containers and warehouses.
HELESI pallet boxes are made from non-toxic plastic
materials.

Additionally, the rounded corners and smooth inner
surface facilitate cleaning. Robust design guarantees
reliable performance for storage, stacking and
transportation of food or industrial goods.

HELESI pallet boxes are available in perforated and
closed version. Closed pallet boxes are suitable for

liquids and food products such as raisins. They are
resistant to both diluted and concentrated acid and
alkaline solutions, due to the high quality raw materials
used for their production. Liquid drainage outlets
(57,5mm or 29mm diameter) enable easy and hygienic
emptying and cleaning of the box interior.

Closed boxes can also be used for storing bulk
industrial materials. Perforated pallet boxes allow air
circulation through the walls and are suitable for
storing and transporting agricultural and other food
products that need aeration.
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 11994750

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 100 x 120 x 76 cm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 91 x 111 x 62.5 cm

ΒΑΡΟΣ : 40.7 kg

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 650 L

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ : 500 kg

ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ : 4000 kg (8 παλετοκιβώτια)

Τα παλετοκιβώτια της HELESI αποτελούν ιδανικό
σύστημα αποθήκευσης, προσαρμοσμένο σε ένα ευρύ
φάσμα βιομηχανικών και αγροτικών χρήσεων. Οι
διαστάσεις τους έχουν τυποποιηθεί και βελτιστοποιηθεί
για άριστη χρήση σε φορτηγά, containers, αποθήκες
εμπορευμάτων ή χώρους παραγωγής.

Κατασκευάζονται από μη τοξικά υλικά και οι
στρογγυλεμένες γωνίες τους και οι λείες επιφάνειες
τους διευκολύνουν τον καθαρισμό.
Οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά τους δεν
παραμορφώνονται από το βάρος των εμπορευμάτων ή
των υγρών που δέχονται κατά την αποθήκευση ή
μεταφορά, λόγω των πρόσθετων ενισχύσεων στα
πλευρικά τοιχώματα.

Τα παλετοκιβώτια της HELESI κατασκευάζονται σε δύο
παραλλαγές, ανοιχτού και κλειστού τύπου.

Τα παλετοκιβώτια κλειστού τύπου είναι κατάλληλα και
για υγρά και ανθεκτικά σε όξινες και αλκαλικές ουσίες,
χάρη στις πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας που
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους. Η έξοδος
απορροής υδάτων ενσωματωμένη στα τοιχώματα,
διαμέτρου 57,5 mm. ή 29 mm, διασφαλίζει τον απόλυτα
υγιεινό καθαρισμό τους. Τα παλετοκιβώτια ανοιχτού
τύπου επιτρέπουν την δίοδο του αέρα από τα τοιχώματα
τους και καθίστανται ιδανικά για την αποθήκευση και
μεταφορά αγροτικών αλλά και άλλων προϊόντων.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ : 1113056001- 03

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ : 1113056201- 03

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ : 48 cm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ : 49 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 pc

ΥΛΙΚΟ : LLDPE

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ : 1113056004- 44

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ : 1113056204- 44

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ : 48 cm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ : 49 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 pc

ΥΛΙΚΟ : LLDPE

Plastic Raw Material used for BIN 56L IN BLUE FOR PMD, complies with Regulation (EU) No.10/2011 & EU Framework
Regulation on materials intended to come into contact with food (EC) No.1935/2004 and amendments.

Types of food intended to come in contact with the material: All kinds of food.

Duration and temperature of treatment and storage while in contact with food: Any long-term storage, at room
temperature, frozen and refrigerated conditions.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ : 1113056003

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ : 1113056203

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ : 48 cm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ : 49 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 pc

ΥΛΙΚΟ : LLDPE

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ : 1113056002

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ : 1113056202

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ : 48 cm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ : 49 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 pc

ΥΛΙΚΟ : LLDPE

Η πλαστική πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στο προϊόν ΚΑΔΟΣ 56 L ΣΕ ΜΠΛΕ ΓΙΑ PMD, συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 10/2011 & τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και τις τροπολογίες του, που αφορούν
υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Κατηγορίες τροφίμων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με την πρώτη ύλη: Όλα τα είδη τροφίμων.

Χρονική διάρκεια και θερμοκρασία επεξεργασίας και αποθήκευσης κατά την οποία υπάρχει επαφή με τρόφιμα:
Οποιαδήποτε μακροχρόνια αποθήκευση, σε θερμοκρασίες δωματίου, ψύξης και κατάψυξης.
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ΚΩΔΙΚΟΙ : 1113120003-40,
1113120003-55,1113120003-20

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 48 x 54 x 94 cm

ΥΛΙΚΟ : LLDPE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 pc

ΚΩΔΙΚΟΙ : 1113120002-40,
1113120002- 20

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 55.5 x 48 x 96 cm

ΥΛΙΚΟ : LLDPE 40 20

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 pc

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1113070001- 40

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 55.5 x 52 x 75 cm

ΥΛΙΚΟ : LLDPE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 pc

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1113080001- 40

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 44 x 50 x 94 cm

ΥΛΙΚΟ : LLDPE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 pc

40 55 20

40

40
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 48 x 54.5 x 106 cm

ΥΛΙΚΟ : LLDPE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 pc

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1113240001-40

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 57.5 x 73 x 106 cm

ΥΛΙΚΟ : LLDPE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 pc

ΚΩΔΙΚΟΙ :
1113510002-40, 1113510002-55,
1113510002-20, 1113510002-30

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕ ΠΑΤΗΔΙ :
1113510001-40, 1113510001-55,
1113510001-20, 1113510001-30

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 136 x 103 x 123 cm,

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 136 x 103 x 133.5 cm

ΥΛΙΚΟ : LLDPE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 pc

ΥΛΙΚΟ : LLDPE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 pc

ΚΩΔΙΚΟΙ : 1113140002-40,
1113140002-20, 1113140002-30

40 55 20 30

40 55 20 30

40 20 30

40
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WATER STORAGE TANKS
ΝΤΕΠΟΖΙΤΑ ΝΕΡΟΥ
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WATER STORAGE TANKS / ΝΤΕΠΟΖΙΤΑ ΝΕΡΟΥ
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LORDOS UNITED GROUP
OTHER CATALOGUES

HOUSEHOLD

• Bags

• Bathroom & Laundry

• Cleaning & Refuse

• Kitchenware

• Garden Furniture

• Garden/DIY/Storage

• Garden Pots & Planters

• Σακούλια

• Μπάνιο & Χωρος Πλυντηρίου

• Είδη Καθαρισμού

• Είδη Κουζίνας

• Έπιπλα Κήπου

• Κήπος/DIY/Αποθήκευση

• Γλάστρες Κήπου
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• Υδραυλικά Είδη

• Κατασκευαστικά Προφίλς

• UPVC Σωλήνες & Εξαρτήματα Πίεσης

• Συστήματα Υπόγειας Αποχέτευσης Λυμάτων

• Συστήματα Αποχέτευσης Υδάτων

• Συστήματα Όμβριων Υδάτων

• Διάτρητες Σωλήνες Αποστράγγισης

• Ηλεκτρολογικά Συστήματα

• Συστήματα Άδρευσης & Ύδρευσης

• Αξεσουάρ Κήπου

• Κατασκευαστικά Φίλμς

CONSTRUCTION

• Plumbing Systems

• Construction Profiles

• UPVC Pressure Pipes & Fittings

• Sewerage & Drainage Systems

• Discharge Systems

• Drainage Systems

• Drainage & Perforated Pipes

• Electrical Systems

• Irrigation & Domestic Applications

• Garden Accessories

• Construction Films
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Epimitheos Street, 3056,
Limassol, Cyprus
T: +357 25 885555 F: +357 25 885588
lordos@lordosunited.com www.lordosunited.com

https://www.lordosunited.com
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