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HALO 132X132X085
S069069085

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 132 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 132 mm

Ύψος σκεύους (C) 082 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 112 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 112 mm

Μήκος κάτω (F): 069 mm

Πλάτος κάτω (G): 069 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 085 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 710 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D150

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S069069085 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 140X120X050
S102082050

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 140 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 120 mm

Ύψος σκεύους (C) 048 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 120 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 100 mm

Μήκος κάτω (F): 102 mm

Πλάτος κάτω (G): 082 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 050 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 479 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S102082050 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 147X097X050
S106056050

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 147 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 097 mm

Ύψος σκεύους (C) 048 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 127 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 077 mm

Μήκος κάτω (F): 106 mm

Πλάτος κάτω (G): 056 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 050 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 369 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D150

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S106056050 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 147X097X022
S117067022

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 147 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 097 mm

Ύψος σκεύους (C) 022 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 127 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 077 mm

Μήκος κάτω (F): 117 mm

Πλάτος κάτω (G): 067 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 022 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 167 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S117067022 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 188X155X050
S150115050

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 188 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 155 mm

Ύψος σκεύους (C) 050 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 168 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 135 mm

Μήκος κάτω (F): 150 mm

Πλάτος κάτω (G): 115 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 050 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 938 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S150115050 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 188X155X043
S152117043

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 188 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 155 mm

Ύψος σκεύους (C) 043 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 168 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 135 mm

Μήκος κάτω (F): 152 mm

Πλάτος κάτω (G): 117 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 043 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 809 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S152117043 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 189X144X037
S155110037

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 189 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 144 mm

Ύψος σκεύους (C) 036 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 169 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 124 mm

Μήκος κάτω (F): 155 mm

Πλάτος κάτω (G): 110 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 037 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 646 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S155110037 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 207X122X060
S156071060

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 207 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 122 mm

Ύψος σκεύους (C) 058 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 187 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 102 mm

Μήκος κάτω (F): 156 mm

Πλάτος κάτω (G): 071 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 060 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 859 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D150

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S156071060 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 207X122X045
S156071045

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 207 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 122 mm

Ύψος σκεύους (C) 044 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 187 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 102 mm

Μήκος κάτω (F): 156 mm

Πλάτος κάτω (G): 071 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 045 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 633 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S156071045 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 207X122X040
S161076040

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 207 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 122 mm

Ύψος σκεύους (C) 039 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 187 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 102 mm

Μήκος κάτω (F): 161 mm

Πλάτος κάτω (G): 076 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 040 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 579 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S161076040 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 207X122X025
S170085025

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 207 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 122 mm

Ύψος σκεύους (C) 025 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 187 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 102 mm

Μήκος κάτω (F): 170 mm

Πλάτος κάτω (G): 085 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 025 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 369 ml

C
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S170085025 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 221X168X063
F159106063

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 221 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 168 mm

Ύψος σκεύους (C) 061 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 201 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 148 mm

Μήκος κάτω (F): 159 mm

Πλάτος κάτω (G): 106 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 063 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 1386 ml

C
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D150

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF F159106063 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 221X168X045
S170117045

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 221 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 168 mm

Ύψος σκεύους (C) 045 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 201 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 148 mm

Μήκος κάτω (F): 170 mm

Πλάτος κάτω (G): 117 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 045 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 1042 ml

C
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S170117045 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 221X168X040
S174121040

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 221 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 168 mm

Ύψος σκεύους (C) 040 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 201 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 148 mm

Μήκος κάτω (F): 174 mm

Πλάτος κάτω (G): 121 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 040 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 940 ml

C
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S174121040 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 221X168X029
S181128029

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 221 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 168 mm

Ύψος σκεύους (C) 029 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 201 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 148 mm

Μήκος κάτω (F): 181 mm

Πλάτος κάτω (G): 128 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 029 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 688 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S181128029 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 227X141X040
Q186100040

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 227 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 141 mm

Ύψος σκεύους (C) 040 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 203 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 117 mm

Μήκος κάτω (F): 186 mm

Πλάτος κάτω (G): 100 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 040 mm

Πλάτος χείλους (I) 012 mm

Ωφέλιμος όγκος 783 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF Q186100040 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 227X141X017
S190104017

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 227 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 141 mm

Ύψος σκεύους (C) 017 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 200 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 114 mm

Μήκος κάτω (F): 190 mm

Πλάτος κάτω (G): 104 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 017 mm

Πλάτος χείλους (I) 014 mm

Ωφέλιμος όγκος 298 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S190104017 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 246X163X040
D121075040

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 246 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 163 mm

Ύψος σκεύους (C) 038 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 101 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 143 mm

Μήκος κάτω (F): 121 mm

Πλάτος κάτω (G): 075 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 040 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 766 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF D121075040 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 264X131X059
S220077059

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 264 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 131 mm

Ύψος σκεύους (C) 058 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 244 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 111 mm

Μήκος κάτω (F): 220 mm

Πλάτος κάτω (G): 077 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 059 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 1233 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D150

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S220077059 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 268X268X045
S225225045

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 268 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 268 mm

Ύψος σκεύους (C) 044 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 244 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 244 mm

Μήκος κάτω (F): 225 mm

Πλάτος κάτω (G): 225 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 045 mm

Πλάτος χείλους (I) 012 mm

Ωφέλιμος όγκος 2313 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S225225045 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 325X170X050
Q268120050

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 325 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 170 mm

Ύψος σκεύους (C) 048 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 295 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 140 mm

Μήκος κάτω (F): 268 mm

Πλάτος κάτω (G): 120 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 050 mm

Πλάτος χείλους (I) 015 mm

Ωφέλιμος όγκος 1726 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF Q268120050 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 197X155X013
S157115013

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 197 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 155 mm

Ύψος σκεύους (C) 013 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 165 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 123 mm

Μήκος κάτω (F): 157 mm

Πλάτος κάτω (G): 115 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 013 mm

Πλάτος χείλους (I) 016 mm

Ωφέλιμος όγκος 191 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S157115013 Στάνταρ χαρτόνι Westrock Printkote 711

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 199X149X061
S136086061

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 199 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 149 mm

Ύψος σκεύους (C) 055 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 181 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 131 mm

Μήκος κάτω (F): 136 mm

Πλάτος κάτω (G): 086 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 061 mm

Πλάτος χείλους (I) 009 mm

Ωφέλιμος όγκος 1026 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S136086061 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 204X184X038
S170150038

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 204 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 184 mm

Ύψος σκεύους (C) 037 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 186 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 166 mm

Μήκος κάτω (F): 170 mm

Πλάτος κάτω (G): 150 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 038 mm

Πλάτος χείλους (I) 009 mm

Ωφέλιμος όγκος 985 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S170150038 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 210X186X035
S165134035

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 210 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 186 mm

Ύψος σκεύους (C) 033 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 192 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 168 mm

Μήκος κάτω (F): 165 mm

Πλάτος κάτω (G): 134 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 035 mm

Πλάτος χείλους (I) 009 mm

Ωφέλιμος όγκος 870 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S165134035 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 210X179X056
S150119056

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 210 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 179 mm

Ύψος σκεύους (C) 054 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 192 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 161 mm

Μήκος κάτω (F): 150 mm

Πλάτος κάτω (G): 119 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 056 mm

Πλάτος χείλους (I) 009 mm

Ωφέλιμος όγκος 1296 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S150119056 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 258X175X013
S228145013

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 258 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 175 mm

Ύψος σκεύους (C) 013 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 234 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 151 mm

Μήκος κάτω (F): 228 mm

Πλάτος κάτω (G): 145 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 013 mm

Πλάτος χείλους (I) 012 mm

Ωφέλιμος όγκος 341 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S228145013 Στάνταρ χαρτόνι Westrock Printkote 711

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 302X172X061
S260130061

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 302 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 172 mm

Ύψος σκεύους (C) 058 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 284 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 154 mm

Μήκος κάτω (F): 260 mm

Πλάτος κάτω (G): 130 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 061 mm

Πλάτος χείλους (I) 009 mm

Ωφέλιμος όγκος 2246 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S260130061 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 303X173X028
S274143028

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 303 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 173 mm

Ύψος σκεύους (C) 028 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 285 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 155 mm

Μήκος κάτω (F): 274 mm

Πλάτος κάτω (G): 143 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 028 mm

Πλάτος χείλους (I) 009 mm

Ωφέλιμος όγκος 1038 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S274143028 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 132X132X085
S069069085

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 132 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 132 mm

Ύψος σκεύους (C) 082 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 112 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 112 mm

Μήκος κάτω (F): 069 mm

Πλάτος κάτω (G): 069 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 085 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 710 ml

C
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D150

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S069069085 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 190X144X050
Q157111050

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 190 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 144 mm

Ύψος σκεύους (C) 049 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 172 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 126 mm

Μήκος κάτω (F): 157 mm

Πλάτος κάτω (G): 111 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 050 mm

Πλάτος χείλους (I) 009 mm

Ωφέλιμος όγκος 919 ml

C
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF Q157111050 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 207X122X040
S161076040

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 207 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 122 mm

Ύψος σκεύους (C) 039 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 187 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 102 mm

Μήκος κάτω (F): 161 mm

Πλάτος κάτω (G): 076 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 040 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 579 ml

C
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S161076040 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 207X122X025
S170085025

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 207 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 122 mm

Ύψος σκεύους (C) 025 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 187 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 102 mm

Μήκος κάτω (F): 170 mm

Πλάτος κάτω (G): 085 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 025 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 369 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S170085025 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 187X137X045
S143093045

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 187 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 137 mm

Ύψος σκεύους (C) 044 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 163 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 113 mm

Μήκος κάτω (F): 143 mm

Πλάτος κάτω (G): 093 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 045 mm

Πλάτος χείλους (I) 012 mm

Ωφέλιμος όγκος 664 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S143093045 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 230X145X051
Q186101051

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 230 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 145 mm

Ύψος σκεύους (C) 050 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 210 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 125 mm

Μήκος κάτω (F): 186 mm

Πλάτος κάτω (G): 101 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 051 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 1090 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF Q186101051 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 230X145X031
Q196111031

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 230 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 145 mm

Ύψος σκεύους (C) 030 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 210 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 125 mm

Μήκος κάτω (F): 196 mm

Πλάτος κάτω (G): 111 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 031 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 666 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF Q196111031 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 230X144X015
S197111015

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 230 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 144 mm

Ύψος σκεύους (C) 015 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 204 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 118 mm

Μήκος κάτω (F): 197 mm

Πλάτος κάτω (G): 111 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 015 mm

Πλάτος χείλους (I) 013 mm

Ωφέλιμος όγκος 285 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S197111015 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 250X180X051
Q206136051

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 250 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 180 mm

Ύψος σκεύους (C) 050 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 230 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 160 mm

Μήκος κάτω (F): 206 mm

Πλάτος κάτω (G): 136 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 051 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 1568 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF Q206136051 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 250X180X031
Q236166031

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 250 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 180 mm

Ύψος σκεύους (C) 030 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 230 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 160 mm

Μήκος κάτω (F): 236 mm

Πλάτος κάτω (G): 166 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 031 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 1055 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF Q236166031 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 250X180X015
S217147015

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 250 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 180 mm

Ύψος σκεύους (C) 015 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 224 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 154 mm

Μήκος κάτω (F): 217 mm

Πλάτος κάτω (G): 147 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 015 mm

Πλάτος χείλους (I) 013 mm

Ωφέλιμος όγκος 411 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S217147015 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 232X147X047
S175090047

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 232 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 147 mm

Ύψος σκεύους (C) 045 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 206 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 121 mm

Μήκος κάτω (F): 175 mm

Πλάτος κάτω (G): 090 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 047 mm

Πλάτος χείλους (I) 013 mm

Ωφέλιμος όγκος 885 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S175090047 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 232X147X027
S188103027

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 232 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 147 mm

Ύψος σκεύους (C) 025 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 206 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 121 mm

Μήκος κάτω (F): 188 mm

Πλάτος κάτω (G): 103 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 027 mm

Πλάτος χείλους (I) 013 mm

Ωφέλιμος όγκος 520 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF S188103027 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 250X180X040
Q212142040

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 250 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 180 mm

Ύψος σκεύους (C) 040 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 226 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 156 mm

Μήκος κάτω (F): 212 mm

Πλάτος κάτω (G): 142 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 040 mm

Πλάτος χείλους (I) 012 mm

Ωφέλιμος όγκος 1209 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF Q212142040 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 250X180X015
Q221151015

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 250 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 180 mm

Ύψος σκεύους (C) 015 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 226 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 156 mm

Μήκος κάτω (F): 221 mm

Πλάτος κάτω (G): 151 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 015 mm

Πλάτος χείλους (I) 012 mm

Ωφέλιμος όγκος 412 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF Q221151015 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 190X144X060
Q154108060

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 190 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 144 mm

Ύψος σκεύους (C) 059 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 172 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 126 mm

Μήκος κάτω (F): 154 mm

Πλάτος κάτω (G): 108 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 060 mm

Πλάτος χείλους (I) 009 mm

Ωφέλιμος όγκος 1092 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF Q154108060 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 190X144X050
Q157111050

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 190 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 144 mm

Ύψος σκεύους (C) 049 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 172 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 126 mm

Μήκος κάτω (F): 157 mm

Πλάτος κάτω (G): 111 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 050 mm

Πλάτος χείλους (I) 009 mm

Ωφέλιμος όγκος 919 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF Q157111050 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00



HALO 225X178X040
Q188141040

Διαστάσεις (+/- 2%)

Μήκος εξωτερικό επάνω (A) 225 mm

Πλάτος εξωτερικό επάνω (B) 178 mm

Ύψος σκεύους (C) 039 mm

Μήκος εσωτερικό επάνω (D): 205 mm 

Πλάτος εσωτερικό επάνω (E): 158 mm

Μήκος κάτω (F): 188 mm

Πλάτος κάτω (G): 141 mm

Ύψος πλευρ. τοιχωμάτων (H) 040 mm

Πλάτος χείλους (I) 010 mm

Ωφέλιμος όγκος 1090 ml
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Ποιότητα & Συμμόρφωση

Καταλληλότητα Όλα τα προϊόντα Halopack συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10/2011 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του, 
σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. 

Διάρκεια ζωής Η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το Φύλλο Προδιαγραφών είναι εγγυημένη για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης και προϋποθέτει αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες. Κατάλληλη αποθήκευση περιλαμβάνει προστασία π.χ. 
από άμεση επαφή με το φως του ήλιου, βροχή, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Λεπτομέρειες παραγωγής Υλικά σκεύους

Τύπος φιλμ επίστρωσης BFHB3D100

Υλικό φιλμ PE/EVOH

Design basefile BF Q188141040 Στάνταρ χαρτόνι Solidus Packline 600GSM

Printing 6/6 Offset HS-Code 48.19.50.00

Ref: 20 Απριλίου 2021, 12:00
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