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Σακούλες Συσκευασίας



Unprinted
packaging

Ατύπωτες
σακούλες

Νέο: Σακούλες για καφέ με παράθυρο
New: Window coffee bags 

Διαθέσιμα / Available  in 250 g/ 500 g/ 1.000 g

Ζήνωνος 11, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου 19400, Αττική 
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Unprinted
packaging

Σακούλες με αντιθαμβωτικές 
ιδιότητες
Anti-fog bags
A.C.P.P. σακούλες 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

7 x 1  x 16 cm 1707116

8 x 2  x 24 cm 1708224

10 x 2½ x 20 cm 1710220

10 x 2½ x 25 cm 1710225

10 x 2½ x 30 cm 1710230

10 x 4  x 27 cm 1710427

10 x 4  x 30 cm 1710430

10 x 4  x 35 cm 1710435

14 x 4  x 35 cm 1714435

8 x 17 cm 1700817

11 x 20 cm 1701120

15 x 26 cm 1701526

22 x 38 cm 1702238

Σακούλες με σταυρωτό πάτο
Crossed bottom bags
O.P.P.C. 30 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

75 x 130 mm 3000713

85 x 145 mm 3000814

95 x 160 mm 3000916

100 x 175 mm 3001017

115 x 190 mm 3001119

120 x 225 mm 3001222

145 x 235 mm 3001423

160 x 270 mm 3001627

180 x 260 mm 3001826

180 x 300 mm 3001830
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Σακούλες με πλευρική πτυχή
Side gusseted bags
O.P.P.C. 30 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

6 x 1½ x 16 cm 1506116

7 x 1  x 16 cm 1507116

7 x 1½ x 20 cm 1507120

7 x 2  x 18 cm 1507218

7 x 2  x 40 cm 1507240

8 x 2  x 20 cm 1508220

8 x 2  x 24 cm 1508224

8 x 2  x 26 cm 1508226

10 x 2½ x 20 cm 1510220

10 x 2½ x 25 cm 1510225

10 x 2½ x 27 cm 1510227

10 x 2½ x 30 cm 1510230

10 x 2½ x 35 cm 1510235

10 x 4  x 27 cm 1510427

10 x 4  x 30 cm 1510430

10 x 4  x 35 cm 1510435

10 x 4  x 40 cm 1510440

10 x 4  x 45 cm 1510445

12 x 4  x 30 cm 1512430

12 x 4  x 35 cm 1512435

12 x 4  x 45 cm 1512445

14 x 4½ x 30 cm 1514430

14 x 4  x 35 cm 1514435

16 x 4½ x 31 cm 1516431

16 x 4  x 41 cm 1516441

Σακούλες με σταυρωτό πάτο
Crossed bottom bags
O.P.P.C. 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 3001022

120 x 260 mm 3001226

140 x 305 mm 3001430

170 x 330 mm 3001733

225 x 250 mm 3002225

230 x 375 mm 3002338

250 x 320 mm 3002532

Σακούλες με τετράγωνο πάτο
Block bottom bags
O.P.P.C. 40 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

55 + 30 x 170 mm 2005317

65 + 45 x 200 mm 2006420

70 + 40 x 220 mm 2007422

80 + 40 x 235 mm 2008423

80 + 40 x 270 mm 2008427

80 + 40 x 310 mm 2008431

80 + 50 x 250 mm 2008525

85 + 60 x 220 mm 2008622

95 + 80 x 235 mm 2009823

95 + 80 x 370 mm 2009837

100 + 50 x 280 mm 2010528

100 + 60 x 280 mm 2010628

160 + 80 x 360 mm 2016836

210 + 90 x 410 mm 2021941

Σακούλες με σταυρωτό πάτο 
και βάση από χαρτόνι
Crossed bottom bags with 
cardboard bottom
O.P.P.C. 35 micron 

(Caution, loose in box)

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 3293101

120 x 275 mm 3293102

140 x 305 mm 3293103

170 x 320 mm* 3293104

210 x 385 mm* 32931051

* συσκευασμένα ανά 500 τεμάχια / * packed per 500 items

Τεχνικές προδιαγραφές
Technical specificationsP24 Τεχνικές προδιαγραφές

Technical specificationsP24

Χαρτόνι βάσης (χρυσό/ασημένιο)
Cardboard (gold/silver)
Χαρτόνι για σακούλες με τετράγωνο πάτο XXL
Fitted cardboard for Block bottom bags XXL
Μέγεθος | Size Κωδικός

15½ x 7½ cm 88015575

20½ x 8½ cm 88020585

Ατύπωτες
σακούλες



Απλές σακούλες με πλευρικές 
κολλήσεις
Side sealed bags
C.P.P. 30 micron

Μέγεθος |  Size Υλικό Κωδικός

124 x 240 mm CPP 38 4501224

135 x 250 mm CPP 38 4501325

128 x 180 + 40 mm* OPP 30 4512184

Σακούλες A4 με πλευρική και κολλητική ταινία

A4-bags with flap and adhesive strip

215 x 295 + 50 mm CPP 38  4502129

220 x 300 + 40 mm CPP 38 4502230

Διαφορετικά μεγέθη επί παραγγελία
Different sizes can be supplied on request 
* συσκευασμένα ανά 2.000 τεμάχια / * packed per 2,000 items
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Διατρητές σακούλες περασμένες σε 
μεταλλική βάση
Micro-perforation bags blocked
C.P.P. 30 micron / 27 micron

Μέγεθος | Size Προδιαγραφές / Specifications Κωδικός

15 x 30 + 4 cm σε βραχίονα / on a wicket 2415304

25 x 35 + 4 cm σε βραχίονα / on a wicket 2425354

25 x 45 + 4 cm σε βραχίονα / on a wicket 2425454

B.O.P.P. 18 micron / 20 micron

Μέγεθος | Size Προδιαγραφές / Specifications Κωδικός

15 x 23 + 4 cm 2415234

15 x 66 + 4 cm 2415664

16 x 25 + 4 cm 2416254

16 x 35 + 4 cm 2416354

21 x 35 + 4 cm 2421354

25 x 35 + 4 cm σε βραχίονα / on a wicket 2425364

25 x 45 + 4 cm σε βραχίονα / on a wicket 2425464

35 x 45 + 4 cm 2435454

Επίπεδες σακούλες
Flat bags
O.P.P.C. 30 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

8 x 17 cm 1000817

11 x 20 cm 1001120

12 x 20 cm 1001220

15 x 26 cm 1001526

17 x 26 cm 1001726

20 x 30 cm 1002030

22 x 35 cm 1002235

25 x 54 cm 1002554

Unprinted
packaging

*Διάτρητες και με σκοινάκι
κλεισίματος.
*Micro-perforated 
and blocked.

Σακούλες με σχοινάκι*
Drawstring bags*
C.P.P. 30 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

22 x 34 + 4 cm 2722343 

25 x 45 + 4 cm 2725454       

Τεχνικές προδιαγραφές
Technical specificationsP24 Τεχνικές προδιαγραφές

Technical specificationsP24

Κωνικές σακούλες
Cone shaped/Candy bags
Πολυπροπυλενίου 40 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

18 x 37 cm 2601837

25 x 46 cm 2602546

30 x 50 cm (45 my) 2603050

Σακούλες Πολυτελείας 
με βάση από χαρτόνι
P.P. διστρωματικό 50 micron απομεταλλωμένο

Μέγεθος | Size Κωδικός

70 + 40 x 150 mm 2117416

80 + 50 x 170 mm 2118518

90 + 60 x 200 mm 2119621

Ατύπωτες
σακούλες
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Σακούλες με διπλή πλευρική πτυχή 
Double gusseted bags

Άσπρη - Ατύπωτη
Double gusseted bags unprinted
O.P.P.C. 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

Ø 7,9 x 45 cm 1990745

Ø 9,4 x 48 cm 1990948

Ø 12 x 40 cm 1991240

Ø 16 x 50 cm 1991650

Ø 21 x 60 cm 1992160

Ø 21 x 71 cm 1992104

Με εκτύπωση
Double gusseted bags printed
O.P.P.C. 35 micron

Μέγεθος | Size Χρώμα Colour Κωδικός

Ø 9,4 x 47 cm Χρυσό Gold d1592620

Ø 9,4 x 48 cm Άσπρο ματ Matt white 1992201

Μέγεθος | Size Κωδικός.

Ø 12 cm 8800012

Ø 16 cm 8800016

Ø 20 cm 8800020

Χαρτόνι για σακούλες με διπλή πλευρική πτυχή (χρυσό/Ασημί) 
Fitted cardboard for double gusseted bags (gold/silver)

Τεχνικές προδιαγραφές
Technical specificationsP24



Επίπεδες σακούλες*
Flat bags*
NatureFlex 30 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

8 x 17 cm 6000817

11 x 20 cm 6001120

15 x 26 cm 6001526

20 x 30 cm 6002030

* Κατω και γραμμική σφράγιση στο πίσω μέρος
* Bottom seal and linear seal on backside

Σακούλες με τετράγωνο 
πάτο
Block bottom bags
NatureFlex 45 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

65 + 45 x 200 mm 6006420

80 + 40 x 235 mm 6008423

95 + 80 x 235 mm 6009823

100 + 60 x 280 mm 6010628

Σακούλες με πλευρική 
πτυχή*
Side gusseted bags*
NatureFlex 30 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

6 x 11/2 x 16 cm 6006116

8 x 2  x 24 cm 6008224

10 x 21/2 x 20 cm 6010220

10 x 21/2 x 25 cm 6010225

10 x 21/2 x 30 cm 6010230

10 x 4  x 27 cm 6010427

10 x 4  x 30 cm 6010430

10 x 4  x 35 cm 6010435

14 x 4  x 35 cm 6014435

Απλές σακούλες με 
πλευρικές κολλήσεις
Side sealed bag
PLA 40 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

124 x 240 mm 6001224

Σακούλες A4 με πλευρική και κολλητική ταινία

A4-bags with flap and adhesive strip

215 x 295 / 345 6002129 

Σακούλες ‘Ρολλά’
Rolls
PLA 21 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

300 mtr. x 40 cm 6140300 

Προδιαγραφές των φιλμ:
Film specifications:

NVR 30 / 45 my 
Αυτό το φιλμ είναι φυσικά λιπασματοποιήσιμο και έχει
ως βάση την κυτταρίνη (ξύλο).
This film is naturally compostable and is 
based on cellulose (wood).

PLA 21 / 40 my
Αυτό το φιλμ είναι φυσικά λιπασματοποιήσιμο και έχει
ως βάση το άμυλο αραβοσίτου / καλαμποκιού.
This film is naturally compostable and is 
based on maize/corn starch.

Και τα δύο υλικά μπορούν να σφραγιστούν.
Both materials can be sealed.Bio

φιλμ

film

10Ατύπωτες
σακούλες

Μόνο επί παραγγελία
Only on request



Printed
packaging

Τυπωμένες
σακούλες
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Φρούτα (CBB)
Πολυπροπυλενίου 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 93611

120 x 275 mm 93612

140 x 305 mm 93613

Τυπωμένες
σακούλες

Αγάπη (CBB)
Πολυπροπυλενίου 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 98421

Καρδιές (CBB)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 94461

Τουλίπες (CBB)
Πολυπροπυλενίου 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 94671

Μίνι Βασιλικό Ασημί (CBB)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 94151

Μίνι Βασιλικό Χρυσό (CBB)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 94161

Printed
packaging

Τεχνικές προδιαγραφές
Technical specificationsP24 Τεχνικές προδιαγραφές

Technical specificationsP24

(CBB) = Σακούλες με σταυρωτό πάτο | Crossed bottom bags

Βασιλικό Ασημί (CBB)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 94121

120 x 275 mm 94122

Βασιλικό Κόκκινο (CBB)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size                Κωδικός

100 x 220 mm        94141

120 x 275 mm 94142

Βασιλικό Χρυσό (CBB)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 94111

120 x 275 mm 94112

140 x 305 mm 94113

Βασιλικό Πράσινο  (CBB)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

120 x 275 mm 94132

140 x 305 mm 94133

Σακούλες πολυτελείας | Top bags

Σακούλες πολυτελείας
P.P. διστρωματικό 50my απομεταλλωμένο 
Μέγεθος | Size Κωδικός

70 + 40 x 150 mm 2117415

80 + 50 x 170 mm 2118517

90 + 60 x 200 mm 2119620

Artisan
Πολυπροπυλενίου διστρωματικό 20/30 απομεταλλωμένο

Μέγεθος | Size Χρώματα Colour Κωδικός

80 + 50 x 170 mm Χρυσό Gold 83451

Ασημί Silver 83461

Κόκκινο Red 83471
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Άσπρο Πράσινο (CBB)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 94871

120 x 275 mm 94872

140 x 305 mm 94873

Μπαλόνια (SG)
Πολυπροπυλενίου 30 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

10 x 21/2 x 30 cm 92558

Άσπρες σταγόνες (CBB)
Πολυπροπυλενίου 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 98501

120 x 275 mm 98502

140 x 305 mm 98503

Εκρου Κόκκινο (CBB)
Πολυπροπυλενίου 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 98091

Μεταλλικές σταγόνες (CBB)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 98511

120 x 275 mm 98512

140 x 305 mm 98513

Μπλε Κίτρινο (CBB)
Πολυπροπυλενίου 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 98081

Τυπωμένες
σακούλες

Άσπρο Πορτοκαλί (CBB)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 94861

120 x 275 mm 94862

140 x 305 mm 94863

(CBB) = Σακούλες με σταυρωτό πάτο   | Crossed bottom bags
(BB) = Σακούλες με τετράγωνο πάτο  | Block bottom bags
(SG) = Σακούλες με πλευρική πτυχή  | Side gusseted bags

Λαγός (SG)
Πολυπροπυλενίου 30 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

10 x 21/2 x 30 cm 92510

Άσπρο Παράθυρο (BB)
Πολυπροπυλενίου 48 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

70 + 40 x 220 mm 93941

Πασχαλινές Ευχές (CBB)
Πολυπροπυλενίου 35 micron

Μέγεθος | Size        Κωδικός

100 x 220 mm 96611

120 x 275 mm 96612

Αυγά - Σχέδια (CBB)
Πολυπροπυλενίου 35 micron

Μέγεθος | Size       Κωδικός

120 x 275 mm 98042

Ευχές πολύγλωσσο (SG)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size        Κωδικός

16 x 6 x 55 cm 98130

Πράσινο Παράθυρο* (BB)
Πολυπροπυλενίου 48 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

70 + 40 x 220 mm 93911

Πάσχα | Easter

Πορτοκαλί Παράθυρο* (BB)
Πολυπροπυλενίου 48 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

70 + 40 x 220 mm 93931

Printed
packaging

Καλό Πάσχα! (SG)
Πολυπροπυλενίου 30 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

10 x 21/2 x 30 cm 92559

Λαγός και φίλοι (CBB)
Πολυπροπυλενίου 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 96511

120 x 275 mm 96512

15Τεχνικές προδιαγραφές
Technical specificationsP24 Τεχνικές προδιαγραφές

Technical specificationsP24

(CBB) = Σακούλες με σταυρωτό πάτο   | Crossed bottom bags
(BB) = Σακούλες με τετράγωνο πάτο  | Block bottom bags
(SG) = Σακούλες με πλευρική πτυχή  | Side gusseted bags

*επί παραγγελία / available on request

*επί παραγγελία / available on request



Χρόνια Πολλά
Merry

Christmas
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Χιονισμένα Χριστούγεννα (CBB)
Πολυπροπυλενίου 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 96011

Άσπρη γιρλάντα (CBB)
Πολυπροπυλενίου 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 95011

120 x 275 mm 95012 Χρυσή γιρλαντα (CBB)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος| Size Κωδικός

120 x 275 mm 95512

Χρόνια
Πολλά

Χριστουγεννιάτικο Ψωμί (SG)
Πολυπροπυλενίου 30 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

7 x 2 x 40 cm 92555

Χρόνια Πολλά πολύγλωσσο (SG)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

16 x 6 x 55 cm 98140

18

Δέντρο και δώρα (BB)
Πολυπροπυλενίου 48 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

70 + 40 x 220 cm 94301

Οι Τρείς Σοφοί (SG)
Πολυπροπυλενίου 30 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

10 x 21/2 x 30 cm 92570

Δώρα Χριστουγέννων (SG)
Πολυπροπυλενίου 30 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

10 x 21/2 x 30 cm 92560Merry
Christmas

Τεχνικές προδιαγραφές
Technical specificationsP24 Τεχνικές προδιαγραφές

Technical specificationsP24

(CBB) = Σακούλες με σταυρωτό πάτο | Crossed bottom bags
(BB) = Σακούλες με τετράγωνο πάτο | Block bottom bags
(SG) = Σακούλες με πλευρική πτυχή  | Side gusseted bags

Αερόστατο του Αί Βασίλη (CBB)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 94061

120 x 275 mm 94062

Χριστουγεννιάτικο δέντρο μοντέρνο (CBB)
Πολυπροπυλενίου με μέταλλο 35 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

100 x 220 mm 94661

120 x 275 mm 94662

Χιονάνθρωπος (SG) 
Πολυπροπυλενίου 30 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

10x 21/2 x 30 cm 92557

Χριστουγεννιάτικη Πόλη Κόκκινη (BB)
Πολυπροπυλενίου 48 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

70 + 40 x 220 mm 94102

Χριστουγεννιάτικη Πόλη Μπλε (BB)
Πολυπροπυλενίου 48 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

70 + 40 x 220 mm 94101
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Χριστούγεννα
Πολυπροπυλενίου 40 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

18 x 37 cm 9596218

25 x 46 cm 9596225

Πάσχα 

Πολυπροπυλενίου 40 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

18 x 37 cm 9595218

25 x 46 cm 9595225

Τυπωμένες
σακούλες

Σακούλες για καφέ | Coffee BagsΚωνικές σακούλες | Cone shaped/ Candy bags

* συσκευασμένα ανά 500 τεμάχια / * packed per 500 items

Σακούλες τσαγιού | Tea Bags

Τεχνικές προδιαγραφές
Technical specificationsP24 Τεχνικές προδιαγραφές

Technical specificationsP24

Άσπρο
Πολυπροπυλενίου 40 micron

Μέγεθος| Size Κωδικός

18 x 37 cm 2601837 

25 x 46 cm 2602546

30 x 50 cm (45 my) 2603050

Κλόουν
Πολυπροπυλενίου 40 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

18 x 37 cm 13601 

25 x 46 cm 13602 

Καρδιές 
Πολυπροπυλενίου 40 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

18 x 37 cm 42118

25 x 46 cm 42125  

Μπλε σπιτάκια
Πολυπροπυλενίου 40 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

18 x 37 cm 94118 

25 x 46 cm 94125 

250 gram 
Μέγεθος | Size: 85 x 58 x 240 mm
Χρώμα  Colour Κωδικός

Ασημί  Silver (Χωρίς εξαερισμό)* 1550001
(Without ventilation)* 

Ασημί Silver 1550002

Χρυσό Gold 1550003

Μαύρο Black 1550004

1000 gram
Μέγεθος | Size: 130 x 75 x 420 mm
Χρώμα  Colour Κωδικός

Ασημί  Silver (Χωρίς εξαερισμό)* 1550041
(Without ventilation)*

Ασημί Silver 1550042

Χρυσό Gold 1550043

Μαύρο Black 1550044

Άσπρο White 1550045

500 gram
Μέγεθος | Size: 105 x 65 x 320 mm
Χρώμα  Colour Κωδικός

Ασημί Silver (Χωρίς εξαερισμό)* 1550021
(Without ventilation)*

Ασημί Silver 1550022

Μαύρο Black 1550023

Χρυσό Gold 1550024

50 gram
Μέγεθος | Size: 55 + 30 x 175 mm
Χρώμα  Colour Κωδικός

Κόκκινο  Red 21053171

Σκούρο πράσινο  Dark Green 21053172

100 gram
Μέγεθος | Size: 70 + 40 x 205 mm
Χρώμα  Colour Κωδικός

Μπλε  Blue 21074205

Χρυσό Gold 21074211

100 gram
Μέγεθος | Size: 70 + 40 x 190 mm
Χρώμα  Colour Κωδικός

Μπλε Blue 21074193

Ασημί Silver 21074196

250 gram 
Μέγεθος | Size: 80 + 50 x 252 mm
Χρώμα Colour Κωδικός

Μπλε  Blue 21085252

Άσπρες σταγόνες
Πολυπροπυλενίου 40 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

18 x 37 cm 94518 

25 x 46 cm 94525

Δώρα 
Πολυπροπυλενίου 40 micron

Μέγεθος | Size Κωδικός

18 x 37 cm 94228

25 x 46 cm 94238



ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΙΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ;
Καθώς προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία συσκευασιών, μπορεί να 
μην είναι πάντοτε σαφές για ποια χρήση μια συγκεκριμένη σακούλα να 
είναι η πιο κατάλληλη.
Αυτή η σελίδα περιέχει μια επισκόπηση των τυποποιημένων 
συσκευασιών (τύπων) που προσφέρουμε. Οι περισσότερες σακούλες 
έχουν την τυπική ποιότητα PP (Πολυπροπυλενίου), που ποικίλλει σε 
πάχος μεταξύ 30 και 40 my. Οι σακούλες μας είναι διαθέσιμες τόσο σε 
(ουδέτερες) εκτύπωσεις όσο και χωρίς εκτύπωσεις.

Bio φιλμ 
Ένα από τα χαρακτηριστικά του φιλμ είναι ότι αποσυντίθεται με φυσικό 
τρόπο. Διάφοροι τύποι: οι πλευρικές σακούλες, οι επίπεδες σακούλες, 
οι σφραγηστές πλευρικές σακούλες και οι σακούλες με τετράγωνο 
πάτο είναι διαθέσιμες στα ράφια. Το φιλμ είναι επίσης διαθέσιμο σε 
κυλίνδρους (σελίδα 8).

Σακούλες με τετράγωνο πάτο
Η μόνη σακούλα που ‘στέκεται’. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών 
των σακουλών είναι η πλάγια πτυχή και ο τετραφωνος πάτος. Αυτό όχι 
μόνο τις καθιστά εξαιρετικά σταθερέςς, αλλά και εύκολες να σφραγιστούν 
στην κορυφή μέσω μιας σφραγίδας μπλοκ. Οι σακούλες αυτές 
χρησιμοποιούνται για μια μεγάλη γκάμμα προϊόντων και διαφορετικές 
χρήσεις. Οι καθορισμένες διαστάσεις υποδεικνύουν πλάτος x βάθος 
x ύψος. Αυτή η όρθια σακούλα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την 
αποθήκευση ξεχωριστών κομματιών σοκολάτας, κομμάτια με σχήματα, 
σχήματα μαρσιππάνων καθώς και ξηρών καρπών και ημιτροπικών 
φρούτων. Χρησιμοποιούνται επίσης συχνά για τη συσκευασία ειδών 
πολυτελείας και σαν κουτια δώρου. Χαρτόνια (σε χρώμα χρυσού, 
ασημένιου και μεταλλικου) για μεγαλύτερα μεγέθη είναι διαθέσιμα.

Σακούλες με διπλή πτυχή
Όσον αφορά τον σχεδιασμό, πρόκειται για τις πιο ειδικές σακούλες που 
υπάρχουν σήμερα στην γκάμα μας. Έχουν διπλές πλευρικές πτυχές και 
έρχονται με μια (γραμμική) σφράγιση στο πίσω μέρος και άλλη μια στο 
κάτω μέρος. Οι καθορισμένες διαστάσεις δείχνουν διάμετρο x μήκος. 
Οι διπλές γωνίες τους κάνουν αυτές τις σακούλες ιδιαίτερα κατάλληλες 
για προϊόντα στρογγυλά και ωοειδούς μορφής, όπως μπουκάλια, κέικ 
και τσουρέκια, τυριά και πολλά άλλα. Οι σακούλες με διπλή πτυχή 
χρησιμοποιούνται συχνά ως σισκευασίες δώρων, ειδικά στο τέλος του 
έτους. Μερικά παραδείγματα: περιφερειακά προϊόντα, καφές και τσάι, 
σακούλες με κέικ και τσουρέκια. Χαρτόνια (σε χρώμα χρυσού, ασημένιου 
και μεταλλικου) για μεγαλύτερα μεγέθη είναι διαθέσιμα.

Doypack
Ενώ οι σακούλες Doypack είναι εξαιρετικά κατάλληλες για την 
αποθήκευση υγρών, σήμερα υπάρχουν και άλλα προϊόντα που 
αποθυκεύονται σε αυτές. Οι καθορισμένες διαστάσεις υποδεικνύουν το 
πλάτος x ύψος + κατώτατο όριο. Οι σακούλες Doypack είναι διαθέσιμες 
μόνο κατά παραγγελία.

Σακούλες τριπλής σφράγισης
Οι σακούλες τριπλής σφράγισης, που επίσης λέγονται θήκες, είναι 
συνήθως κατασκευασμένες από υλικά με υψηλές μονωτικές ιδιότητες. 
Αυτές οι σακούλες χαρακτηρίζονται από το επίπεδό σχήμα τους και την 
ευρεία ταινία σφράγισης γύρο τους, δίνοντάς τέτσιτην άριστη ποιότητα 
μόνωσης τους. Οι καθορισμένες διαστάσεις υποδεικνύουν πλάτος x ύψος 
+ (προαιρετικό) πορτάκι. Διαθέσιμο μόνο κατά παραγγελία

Σακούλες με πλευρική πτυχή
Και εδώ, το όνομα δηλώνει το σχήμα της σακούλας. Αυτές οι σακούλες 
έχουν πλευρικές πτυχές και έρχονται με μια (γραμμική) σφράγιση στο 
πίσω μέρος και άλλη μία στο κάτω μέρος. Οι καθορισμένες διαστάσεις 
υποδεικνύουν το πλάτος x ακρότατο x μήκος. Οι σακούλες αυτές είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλες για οριζόντια τοποθετημένα προϊόντα όπως κέικ, 
μπισκότα, φραντζόλες, κλπ. Επιπλέον, οι πλευρικές πτυχές είναι ιδανικές 
για τη διατήρηση αντικειμένων τετράγωνου σχήματος.

Bio-film
One of the characteristics of this film is that it decomposes in a 
natural way. Various types of bags: side gusseted bags, flat bags, 
side sealed bags and block bottom bags are available off the 
shelf. The film is also available on rolls (page 8).

Block bottom bags
The one and only ‘standing’ bag. The main features of these bags 
are a side-fold and a rectangular bottom. This not only makes 
them highly stable, but also easy to seal at the top by means 
of a block-seal. The range of products for which theses bags 
are used varies widely. The dimensions specified indicate width 
x depth x height. This upright bag is particularly suitable for 
storing separate pieces of chocolate, concave-shaped figures, 
standing marzipan figures as well as nuts and semi-tropical 
fruits. They are also frequently used for packing luxury articles 
and gift boxes. Fitted cardboard boxes (gold, silver and metallic 
colours) are available for larger sizes.

Double gusseted bags
As far as design is concerned, these are the most special bags 
that are currently included in our range.  These bags have double 
side gussets and come with a (linear) seal on the backside and a 
bottom seal on the underside. The dimensions specified indicate 
diameter x length. Their double gussets make these bags 
particularly suitable for round and oval-shaped products such as 
bottles, turban-shaped cakes, concave-shaped figures, cheeses 
and much, much more. Double gusseted bags are frequently used 
for gift boxes such as those handed out as presents at the end of 
the year. Some examples are: regional products, coffee and tea, 
cake bags and concave-shaped figures. Fitted cardboard boxes 
(gold, silver and metallic colours) are available for larger sizes.

Doypack
While Doypack bags are highly suitable for storing liquids, 
nowadays all sorts of other products are also being kept in 
them. The dimensions specified indicate width x height + bottom 
gusset. Doypack bags are available to order only. 

Triple-seal bags
Triple-seal bags, also referred to as pouches, are commonly 
made from materials with high insulation properties. These bags 
are characterised by their flat design and a broad seal-strip 
all around, giving them their excellent insulation quality. The 
dimensions specified indicate width x height + (optional) flap. 
Available to order only.

Side gusseted bags
Here, too, the name indicates the bag’s shape. These bags have 
side gussets and come with a (linear) seal on the backside and a 
bottom seal on the underside. The dimensions specified indicate 
width x gusset x length. These bags are especially suitable for 
horizontally placed products such as cakes, biscuits, loafs, etc. 
Moreover, side gusseted bags are ideal for keeping items that are 
square-shaped.

WHAT DO I USE THE VARIOUS 
TYPES OF BAGS FOR?
As we offer a large variety of bags, it might not always be 
clear for which specific use a particular bag is most suitable. 
This page contains an overview of the standard bags (types) 
that are included in our product range. Most bags come in 
the standard PP (polypropylene) quality, varying in thickness 
between 30 and 40 my. Our bags are available both with a 
(neutral) print and without print.

Σακούλες για καφέ 
Οι σακούλες για καφέ είναι σακούλες με πλευρική πτυχή, που διατίθενται 
με και χωρίς βαλβίδα αέρα. Το φύλλο αποτελείται από διάφορα υλικά 
ποιότητας, δίνοντάς τους εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες. Οι καθορισμένες 
διαστάσεις υποδεικνύουν το πλάτος x ακρότατο x μήκος. Αυτός ο τύπος 
σακούλας χρησιμοποιείται για τη διατήρηση του καφέ και του κακάου 
σε σκόνη. Φυσικά αυτές οι σακούλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
αμέτρητα άλλα προϊόντα που απαιτούν καλή μόνωση.  

Σακούλες με σταυρωτό χάρτινο πάτο
Οι σακούλες με σταυρωτό πάτο είναι επίσης διαθέσιμες σε ασημένιο 
χάρτινο πάτο, χαρακτηριστικό που συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην 
ειδική σχεδίαση της σακούλας και προσθέτει αξία στο περιεχόμενό της. Οι 
καθορισμένες διαστάσεις υποδεικνύουν πλάτος x ύψος. 

Διάτρητες σακούλες 
Για σκληρά ψωμάκια καθώς και για διάφορα άλλα ψωμιά, όπως 
το γαλλικό ψωμί. Διατίθεται στο ράφι. Οι καθορισμένες διαστάσεις 
υποδεικνύουν πλάτος x ύψος + πτερύγιο. Παρέχονται ήδη περασμένες σε 
μεταλλική βάση

Σακούλες σε σχήμα κώνου
Συσκευασία και παρουσίαση για καραμελές, σοκολάτα, μοσχοκάρυδα, 
αλλά επίσης κατάλληλες για μη-διατροφικά προϊόντα όπως άλατα για 
μπάνιο.

Σακούλες πολυτελείας
Οι ‘σακούλες πολυτελείας’ είναι παρόμοιες με τις σακούλες με τετράγωνο 
πάτο, αλλά προσφέρουν λίγη περισσότερη πολυτέλεια. Είναι φινιρισμένες 
με μια ελκυστική γυαλιστερή επίστρωση και μια βάση από χαρτόνι 
με μεταλλική εμφάνιση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι 
καθορισμένες διαστάσεις υποδεικνύουν πλάτος x βάθος x ύψος.

Σακούλες τσαγιού
Οι σακούλες για τσάι κατασκευάζονται πάντοτε με με τετράγωνο πάτο. 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι το χαρτί, το αλουμίνιο και το 
πολυπροπυλένιο. Οι καθορισμένες διαστάσεις υποδεικνύουν πλάτος 
x βάθος x ύψος. Είναι εξαιρετικά σταθερές και διατίθενται σε μεγάλη 
ποικιλία χρωμάτων. Μπορούν να σφραγιστούν με μια ετικέτα, ένα ευρύ 
κλιπ ή ένα ελκυστικό φιόγκο.

Διάτρητες σακούλες με σχοινάκι 
κλεισίματος
Διάτρητες σακούλες εξοπλισμένες με ένα σχοινάκι κλεισίματος

Επίπεδες σακούλες
Όπως ήδη δηλώνει το όνομα, αυτές οι σακούλες είνα τελείως επίπεδες. 
Διατίθενται με μια (γραμμική) σφράγιση στο πίσω μέρος και μια κάτω 
σφράγιση στην κάτω πλευρά. Οι καθορισμένες διαστάσεις υποδεικνύουν 
πλάτος x ύψος. Αυτές οι σάκούλες είναι κατάλληλες για οριζόντια 
τοποθετημένα προϊόντα με περιορισμένο ύψος, όπως το μελόψωμο.

Σακούλες με πλευρικές κολλήσεις (επίσης 
διαθέσιμες με πορτάκι)
Οι σακούλες με πλευρικές κολλήσεις είναι διαθέσιμες στο ράφι, με και 
χωρίς πορτάκι και / ή με ταινία σφράγισης πορτάκι. Οι καθορισμένες 
διαστάσεις είναι πλάτος x ύψος + (προαιρετικό) πορτάκι. Μπορούμε να 
κατασκευάσουμε σακούλες με πλευρικές κολλήσεις κατόπιν παραγγελίας 
(αν χρειαστεί, ακόμα και μεμια πτυχή) προς τα πάνω από 10.000 μονάδες 
και πάνω.

Coffee bags
Coffee bags are side gusseted bags, available both with and with-
out air-valve. The foil is composed of various quality materials, 
giving them excellent insulating properties. The dimensions speci-
fied indicate width x gusset x length. This type of bag is used for 
keeping coffee and powdered cocoa. Naturally these bags can be 
used for countless other products that require good insulation. 

Crossed bottom bags with 
cardboard bottom
Crossed bottom bags are also available with a silver-coloured 
cardboard bottom, a feature that contributes even more to the 
bag’s special design and adds value to its contents. The dimen-
sions specified indicate width x height.

Micro-perforation bags
For hard buns as well as for various other sizes of rolls and French 
bread.  Available off the shelf. The dimensions specified indicate 
width x height + flap. Supplied on a wicket. 

Cone shaped / candy bags
For packaging and presentation of candy, chocolate, nutmegs, 
but also suitable for non-food products like bath salts.

Top bags
Top bags are similar to block bottom bags, but offer a little more 
luxury. They have been finished with an attractive glossy coating 
and a cardboard bottom with a metallic look on both the inside 
and outside.  The dimensions specified indicate width x depth x 
height.

Tea bags
Tea bags are always manufactured on the basis of the block 
bottom variety. The materials used are paper, aluminium and 
polypropylene. The dimensions specified indicate width x depth 
x height. They are extremely stable, and come in a wide variety 
of colours. They can be sealed with a label, a broad clip or an 
attractive bow.

Drawstring bags
A micro-perforated bag, but equipped with a drawstring to close 
the bag. 

Flat bags
As the name already indicates, these bags are completely flat. They 
come with a (linear) seal on the backside and a bottom seal on the 
underside. The dimensions specified indicate width x height. These 
bags are suitable for horizontally placed products with a limited 
height, such as chunks of gingerbread.

Side sealed bags (also available with a flap)
Side sealed bags are available off the shelf, both with and without 
a flap and/or a seal-strip on the flap. The dimensions specified 
indicate width x height + (optional) flap. We can manufacture side 
sealed bags to order (if required even with a gusseted bottom) 
upward from 10,000 units per size.
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Intaglio printing 
Intaglio printing offers the best possible printing quality in the field of flexible 
packaging. The latest generation of 9-colour intaglio machines guarantees an accurate 
representation of the proof/design and is ideal for the precise application of special 
colours and individual matt effects up to 1200 mm print width. Using modern machine 
equipment it is possible to generate real-time electronic checks and protocols in order to 
be able to optimally meet the client’s requirements by means of proofs and client samples. 

Flexo print
Flexo print, also referred to as relief printing, is a fast and cost-effective way to print 
both small and large order quantities in first-rate quality. By using the advanced flexo-
printing presses it is possible to print as many as six colours “inline” and ten colours 
“preprint”. Fine lines, planes and curves up to 60 l/cm screen fineness result in the highest 
possible quality in several print quantities.

Demetallizing
Demetallizing is the process which makes it possible to replace a part of the metallized 
film with logos, signatures or windows. Optionally, the finish is partly matt. The graphic 
applications are infinite and can be realised for all your products in combination with the 
required barrier characteristics.

Laminating
Developing a high-quality degree of adhesion between several sheets of film is not simply 
a matter of gluing. It constitutes a vital part in the production process, requiring a good 
deal of care and precision. Depending on the type of material, various applications are 
possible up to a width of 1200 mm:
- Solvent-free glue
- Gas, water, oxygen barrier
- Mechanical protection for pressurized liner
- Anti-fog equipment
- UV-protection
- Organic compounds between paper/film
- Special laminates for corrosive products

Printing techniques

Εκτύπωση με βαθυτυπία
Η βαθυτυπία προσφέρει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης στον τομέα της εύκαμπτης 
συσκευασίας. Η τελευταία γενιά μηχανημάτων βαθυτυπίας με 9 χρώματα εγγυάται μια ακριβή 
αναπαράσταση της μακέτας / σχεδίου και είναι ιδανική για την ακριβή εφαρμογή ειδικών χρωμάτων 
και ξεχωριστών ματ εφέ μέχρι 1200 mm πλάτους. Με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού είναι 
δυνατόν να δημιουργηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι και πρωτόκολλα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να  
ανταποκρίνονται πάντα οι απαιτήσεις του πελάτη με δοκίμια και δείγματα. 

Εκτύπωση Flexo
Η εκτύπωση Flexo, ή και ανάγλυφη εκτύπωση, είναι ένας γρήγορος και αποδοτικός τρόπος 
εκτύπωσης τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων ποσοτήτων παραγγελιών με άριστη ποιότητα. 
Χρησιμοποιώντας τις προηγμένες πρεσσες εκτύπωσης είναι δυνατή η εκτύπωση έξι χρωμάτων 
“inline” και δέκα χρωμάτων “preprint”. Οι λεπτές γραμμές, επίπεδα και οι καμπύλες μέχρι 60 l/cm 
έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλότερη δυνατή ποιότητα σε πολλές ποσότητες εκτύπωσης. 

Απομεταλλωση
Η απομετάλλωση είναι η διαδικασία που καθιστά δυνατή την αντικατάσταση ενός τμήματος του 
μεταλλοποιημένου φιλμ με λογότυπα, υπογραφές ή παράθυρα. Προαιρετικά, το φινίρισμα είναι εν 
μέρει ματ. Οι γραφικές εφαρμογές είναι άπειρες και μπορούν να υλοποιηθούν για όλα τα προϊόντα 
σας σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά που θα δοθούν. 

Ελασματοποίηση
Η ανάπτυξη ενός βαθμού υψηλής ποιότητας πρόσφυσης μεταξύ πολλών φύλλων φιλμ δεν είναι 
απλώς θέμα συγκόλλησης. Αποτελεί ζωτικό μέρος της παραγωγικής διαδικασίας, απαιτώντας 
μεγάλη προσοχή και ακρίβεια. Ανάλογα με τον τύπο του υλικού, διάφορες εφαρμογές είναι δυνατές 
μέχρι ένα πλάτος 1200 mm: 
- Κόλλα χωρίς διαλύτες
- Φράγμα αερίου, νερού, οξυγονού
- Μηχανική προστασία για επένδυση υπό πίεση
- Aντιθαμπωτικός εξοπλισμός
- Προστασία UV
- Οργανικές ενώσεις μεταξύ χαρτιού / φιλμ
- Ειδικά ελάσματα για διαβρωτικά προϊόντα

www.kapelis.gr

10 Colours+
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Με μια ματιά...
προσφέρουμε:

In a glance... we offer:

Σταθερή ποιότητα και ακριβείς διαστάσεις σε όλα 
τα προϊόντα της εταιρίας μας

Πιστοποίηση BRC-IoP, σύμφωνα με όλους 
τους κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων 
τη συσκευασία, και την αποθήκευση. Σακούλες 
κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα  

Μεγάλη ποικιλία σακουλών και απόθεμα 

Δυνατότητα κατασκευής σακουλών σε ότι 
διαστάσεις επιθυμείτε, με ακρίβεια

Μηχανές τελευταίας τεχνολογίας και υψηλά 
καταρτισμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν την 
υψηλότερη ποιότητα

Έχετε την επιλογή να καθορίσετε εσείς τα υλικά, 
καθώς και το πάχος του φύλλου, το είδος της 
επικάλυψης, την εκτύπωση κ.τ.λ.

Όλα τα προϊόντα μας είναι ανθεκτικά, αντέχουν 
και ικανοποιούν απόλυτα όλες τις απαιτήσεις σας

Διαυγείς, στιλπνές και ελκυστικές σακούλες από 
ανθεκτικό υλικό που δεν απαιτούν αυστηρές 
συνθήκες αποθήκευσης

Όταν πρόκειται για εξατομικευμένο σχέδιο, 
εκτυπώνουμε τη δική σας εκτύπωση επί 
παραγγελία

Δυνατότητα θερμοκόλλησης για επαγγελματικές 
εφαρμογές

Consistent quality and high precision of 
dimensions across all of our products

BRC-IoP Certification, complying with all the 
rules for food safety, packaging and storage. 
Bags suitable for food contact 

Large variety of bags & stock available

Custom-made bags in any dimensions you 
wish, with precision 

Cutting-edge machinery and highly qualified 
personnel, to guarantee the highest quality

You can determine the materials yourself as 
well as the thickness of the foil, the kind of 
coating etc.

All of our products are resistant, durable and 
will seamlessly meet all of your requirements

Clear, glossy and attractive bags made of 
durable material that does not require stringent 
storage conditions

When it comes to custom-made design, we 
print your own personalised print concept 
made-to-order

Possibility of hot welding for professional 
applications



www.kapelis.gr
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