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POLYSTYRENE IS BANNED
BUT WE OFFER A SOLUTION
Βάση της Ευρωπαικής Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904, θα εφαρμοστεί απαγόρευση ορισμένων
πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης, ανάμεσα σε αυτά, είναι και οι συσκευασίες
τροφίμων, κατασκευασμένες από διογκωμένο πολυστυρένιο.
Under European Directive (EU) 2019/904, a ban on certain single-use plastic products for food packaging will be applied, products made of expanded polystyrene
are considered harmful for the environment.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ MANUAL
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ SEALERS

Για περισσότερα μεγέθη
παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Τέλειο κλείσιμο χωρίς καμία πιθανότητα χυσίματος
Οπτικοποίηση προϊόντων διατροφής

For more sizes
please contact us

Longer shelf life
Perfect close without any chance of spilling
Food product visualization

∆ιαθέσιμα μεγέθη
Available sizes

=

187x137, 227x178, 325x265 mm

∆ιαφανές, Ασπρο, Μαύρο
Transparent, White, Black

SEAL 400
Overall
Dimension

Maximun
container

Installed
Power

Working
Cycle

400x500x
600 h open

265x325

1200 W

manual

TRAY 600
Overall
Dimension

Maximun
container

Installed
Power

Working
Cycle

610x600x
560h open

265x325

1800 W

automatic

PP & CPET TRAYS

TRAY 800
Overall
Dimension

Maximun
container

Installed
Power

Working
Cycle

610x600x
1100 h open

265x325

1800 W

automatic

ΗΜΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΣΚΩΝ

SEMI AUTOMATIC
TRAY SEALER

Sealing

Modified
Atmoshpere

Skin
protruding

OLYMPIA VG

OLYMPIA PRO

Επιλογή αυτόματου μηχανισμού
Επαγγελματικό σφράγισμα
Προστασία τροφίμου

MEAT PADS

Automatic mechanism selection
Professional sealing
Food protection in all conditions

MeatPad MP

MeatGuard MG

Ακόμη και κάτω από ακραία
πίεση το υγρό παραμένει
μέσα στο μαξιλάρι.
Even under extreme
pressure the liquid stays
within the pad.

TOP FILMS
Προσφέρουμε επίσης ποιοτικές ταινίες
κατά της υγρασίας
We also offer high quality anti-fog films
extremely durable

ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΣΚΩΝ

AUTOMATIC
TRAY SEALER

ATHENA
Χάρη στην ισχυρή δομή από ανοξείδωτο
χάλυβα, την εύκολη συντήρηση και τη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υγιεινής,
αυτό το μηχάνημα είναι ιδανικό για χρήση σε
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Thanks to the Athena’s strong stainless steel
structure, easy maintenance and conformity
to hygienic requirements, this machine is
ideal for use in small and medium sized companies

TRAYSEALER A4
Υψηλή πίεση σφράγισης
Συμπαγής σχεδιασμός
Πλήρως αυτόματο
Οθόνης αφής με 50 προγράμματα
High sealing pressure
Compact and solid design
Fully automatic
Touch screen panel with 50
programs

LABEL PRINTER
GLPMAXX 160
Η GLPmaxx μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
εκτυπωτής ετικετών για την επισήμανση
προϊόντων στη βιομηχανία επεξεργασίας
τροφίμων καθώς και στο μεταποιητικό
εμπόριο και την εφοδιαστική.
The GLPmaxx can be used as a label printer
for product labeling in the food processing
industry as well as in manufacturing trade
and logistics.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
LABELS

