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Μηχανήματα Κενού
(Vacuum)

MAX 42MINI MAX

¢ Ακρυλικό καπάκι 

¢ Συμπαγείς, πρακτικοί

¢ Δυνατότητα έγχυσης αερίου ακόμη και στα μικρότερα μοντέλα

Επιτραπέζιοι Θάλαμοι Κενού Max

¢ Επιτραπέζια, οικονομικά

¢ Εξωτερική εξαγωγή αέρα

¢ Πρακτικά και εύκολα στην χρήση 

¢ Διαφορετικά μήκη και πλάτη κόλλησης

Μηχανήματα Εξωτερικού Κενού

Θάλαμοι Κενού

Από ανοξείδωτο ατσάλι

Αξιόπιστες αντλίες κενού BUSCH

Ασφαλής κόλληση υψηλής ποιότητας

Πλήθος επιπλέον επιλογών κατά παραγγελία

Νέος πίνακας
ελέγχου

με επιπλέον
πρόγραμμα

μαριναρίσματος
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MAX-F 46

ΤΙΤΑΝ-F 800

MAX 36

¢ Ακρυλικό/ μεταλλικό καπάκι

¢ Με τροχούς, ανεξάρτητα μετακινούμενοι

¢ «Μάτι» επίβλεψης στα μοντέλα με μεταλλικό καπάκι

Τροχήλατοι Θάλαμοι Κενού Max & Titan
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Σακούλες Κενού (Vacuum)

¢ Ποικιλία πάχους και διαστάσεων, ειδικές
 διαστάσεις επί παραγγελία

¢ Μίας (bottom seal) ή τριών (three-seal) κολλήσεων

¢ Δυνατότητα εκτύπωσης

Σακούλες Συσκευασίας Κενού PA/PE

TITAN-X 630

¢ Για αυξημένη ταχύτητα παραγωγής

¢ Μεταλλικό καπάκι υψηλής αντοχής 

¢ Μηχανοκίνητη μετακίνηση καπακιού 

Διπλοί Θάλαμοι Κενού Titan

Για μεγαλύτερες παραγωγές και πιο σύνθετες ολοκληρωμένες

λύσεις, όπως γραμμές κενού – συρρίκνωσης, ελάτε σε επαφή μαζί μας.i
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¢ Ποικιλία πάχους και διαστάσεων, ειδικές
 διαστάσεις επί παραγγελία

Σακούλες Κενού Ανάγλυφες,
για Μηχανές Εξωτερικού Κενού

¢ Με ευθεία ή καμπύλη κοπή βάσης («χαμόγελο»)

¢ Καλές οπτικές ιδιότητες, άριστες σφραγίσεις

¢ Χαμηλής φραγής αερίων (LB), διαπερατές ή Υψηλής
 φραγής αερίων (HB)

¢ Δυνατότητα εκτύπωσης

Σακούλες Κενού - Συρρίκνωσης

¢ Υψηλής φραγής αερίων με (ΕVΟΗ)

¢ Θερμοάντοχες για αποστείρωση/ παστερίωση

¢ Πλήρως ανακυκλώσιμες 

Σακούλες Κενού από Εξειδικευμένα Υλικά
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Μηχανές
Σφράγισης Σκευών

¢ 100% ανοξείδωτες, στιβαρής κατασκευής

¢ Με περιμετρική κοπή φιλμ

¢ Οικονομικές στην αγορά τους και στην κατανάλωση ρεύματος

¢ Δυνατότητα ειδικών προσαρμογών

Επιτραπέζιες, Χειροκίνητες

OnSeal ManualOnSeal Mini

OnSeal Rotary OnSeal Semi Auto

Ενδεικτικά δείγματα
καλουπιών

¢ Περιμετρική Κοπή Φιλμ 

¢ 100% ανοξείδωτες, στιβαρής κατασκευής

¢ Κατάλληλες για Συσκευασία Τροποποιημένης
 Ατμόσφαιρας (ΜΑP) με έγχυση αερίων

Ημιαυτόματες Κλειστικές Μηχανές
¢ PLC στα ελληνικά/ αγγλικά

¢ Δυνατότητα ειδικών προσαρμογών

Μέγιστες διαστάσεις 
σκεύους:

325mm

265mm

380mm

280mm

Rotary

Semi Auto
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BS 25 PRO

¢ Με δυνατότητα κενού & έγχυσης αερίων & Skin

¢ Τροχήλατες 

¢ Για αυξημένη παραγωγή/ ταχύτητα

¢ Επιλογή διατάξεων, δυνατοτήτων, προσθέτων

Ημιαυτόματες και Αυτόματες

ReeTray 30Συσκευασία Skin Συσκευασία Tray Sealing

Για μεγαλύτερες παραγωγές και πιο σύνθετες ολοκληρωμένες λύσεις,

όπως πλήρως αυτόματες κλειστικές γραμμές ελάτε σε επαφή μαζί μας.i
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Η πρώτη «αεροστεγής» χάρτινη συσκευασία με υψηλή φραγή για 

συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP) και Skin.

Οικολογικά Σκεύη
για MAP και Skin

¢ Σκεύη από ανακυκλωμένο χαρτί, με επικάλυψη χωρίς πρόσθετα και κόλλα

¢ Με υψηλή φραγή αερίων για διατήρηση ή/ και επέκταση της διάρκειας ζωής
 προϊόντων συσκευασμένων σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα (MAP)

¢ Το φιλμ επικάλυψης μπορεί εύκολα να διαχωριστεί από το χαρτί μετά τη χρήση,
 επιτρέποντας την ξεχωριστή συλλογή των δύο μερών προς ανακύκλωση

Σκεύη Ηalopack

1 2 3

Συσκευασία SkinΣυσκευασία Tray Sealing
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¢ Μειώνουν τη χρήση πλαστικού/ σκεύος κατά 90%
¢ Δυνατότητα εκτύπωσης σε κάθε πλευρά - κερδίζουν στη μάχη του ραφιού

¢ Κατάλληλα και για συσκευασία Skin

¢ Δυνατότητα για χρήση σε μικροκύματα, φούρνο και κατάψυξη

¢ Αντίστοιχο κλειστικό φιλμ Halopack ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα
 & ποιότητα της συσκευασίας

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ:

Ψύξη

Κατάψυξη έως -18οC

Δυνατότητα για ψήσιμο 2h στους 220οC

Αναθέρμανση 2h στους 100οC

Το Μέλλον της Συσκευασίας!

Χαρτόνι αποτελούμενο 
έως 90% από 
ανανεώσιμες α΄ ύλες
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¢ Για βαθειά κατάψυξη έως –40°C

¢ Για ψήσιμο σε συμβατικό φούρνο με αέρα έως +220°C και φούρνο μικροκυμάτων

¢ Αυξημένη φραγή αερίων για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP)

Ψηνόμενα Σκεύη CPET

Ποικιλία μεγεθών & χρωμάτων

Πολλοί κωδικοί παίρνουν πλαστικό καπάκι

Κλείνουν με κατάλληλο φιλμ σφράγισης ή απλά με μεμβράνη τροφίμων

Διαθέσιμα και πλήρως ανακυκλώσιμα και με μειωμένο βάρος (λιγότερο πλαστικό)

Σκεύη Μιας Χρήσης

¢ Ανθεκτικά, εξαιρετικά διαυγή αλλά και χρωματιστά 

¢ Θερμοκρασίες χρήσης μεταξύ –40°C (βαθειά κατάψυξη) και +65°C

Σκεύη APET
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Φιλμ Σφράγισης Σκευών

¢ Θερμοκρασίες χρήσης: 0°C έως +120°C

¢ Κατάλληλα και για αναθέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων

¢ Κατάλληλα για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας

 (MAP) σύντομης διάρκειας

Σκεύη Πολυπροπυλενίου (PP)

Για απλή σφράγιση ή Συσκευασία Skin ή ψηνόμενα για σκεύη CPET

Κόλληση μόνιμη (lock seal) ή εύκολου ανοίγματος (easy open)

Διάφοροι βαθμοί φραγής αερίων διαθέσιμοι

Κατάλληλα για κατάψυξη, ψύξη, αναθέρμανση σε μικροκύματα ή και ψήσιμο
σε φούρνο (σε συνδυασμό με τα κατάλληλα σκεύη)

Αντιθαμβωτικές ιδιότητες (AF) διαθέσιμες 

Δυνατότητα εκτύπωσης υψηλής ποιότητας

Διαθέσιμα και φιλμ μικρότερου πάχους ή/ και πλήρως ανακυκλώσιμα, που
σέβονται το περιβάλλον

Πιστοποιημένης
καταλληλότητας

για επαφή με τρόφιμα

Επίτευξη ιδιοτήτων
με προηγμένα φιλμ
μικρότερου πάχους
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Απλές-οικονομικές ή πιο εξειδικευμένες

Επιλογή απορροφητικότητας, χρώματος, υλικού

Διαθέσιμες και οικολογικές-κομποστοποιήσιμες

Απορροφητικές 
Σερβιέτες Τροφίμων 

Μεμβράνες Τροφίμων

Πιστοποιημένης
καταλληλότητας

για επαφή με τρόφιμα

3 κατηγορίες PVC Cling Film σε ποικιλία διαστάσεων και χαρακτηριστικών

Ελάχιστη/ μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία χρήσης: -40οC/ +40οC

Πιστοποιημένης καταλληλότητας για επαφή με όλα τα είδη τροφίμων
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Ποικιλία στάνταρ διαστάσεων, δυνατότητα διαστάσεων κατά παραγγελία

Επιλογή πάχους χαρτονιού 

Φραγή αερίων

Δυνατότητα “peel off to recycle” - 100% ανακυκλωσιμότητα

Δυνατότητα ποιοτικής, εντυπωσιακής εκτύπωσης σε όλη την επιφάνεια
εμπρός – πίσω, κατά παραγγελία

Δυνατότητα eurohole

Mεγάλα Aπορροφητικά 
Πανάκια για Βιτρίνες

Ποικιλία χρωμάτων

Μονοστρωματικά, διστρωματικά, τριστρωματικά

Χάρτινοι Δίσκοι
για Συσκευασία Σκιν
(Skin Boards)
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Σακούλες Ψηνόμενες 
& Σου-Βι (Sous Vide)

¢ Κατάλληλες για συμβατικό φούρνο με αέρα, επιτραπέζιο φουρνάκι,
 φούρνο μικροκυμάτων έως 200oC

¢ Κατάλληλες και για κατάψυξη

¢ Διαθέσιμος και τύπος κατάλληλος για barbeque

Ψηνόμενες σακούλες (TC bags & Sira-Cook)

¢ Ποικιλία υλικών κατασκευής και αντοχής στη θερμοκρασία

Σακούλες κενού Sous Vide
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Σακούλες Ξηρής 
Ωρίμανσης Κρέατος
(Dry Aging Bags)

¢ Διαπερατές από το οξυγόνο

¢ Βοηθούν την απομάκρυνση της υγρασίας

¢ Εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων

Συσκευάστε
το κρέας στη σακούλα

Απομακρύνετε
τον αέρα από τη σακούλα

Αφήστε να ωριμάσει
τοποθετώντας στο ψυγείο

1 2 3

Από πατενταρισμένη μεμβράνη, που επιτρέπει την ωρίμανση

στο ψυγείο, χωρίς ειδικό θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών

Απομακρύνει
την υγρασία 
και διατηρεί
τη γεύση 

Πλούσια γεύση και εξαιρετική υφή!
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