
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Η φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία δεν αποτελεί πια επιλογή... είναι καθήκον.



Η Kapelis Packaging φέρνει σε αποκλειστικότητα στην Ελλάδα 
τα κορυφαία «αεροστεγή», χάρτινα σκεύη με υψηλή φραγή για 

συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP).

HALOPACK®  
Η πρώτη οικολογική συσκευασία για MAP και Skin.



Όλοι μιλούν για μείωση του πλαστικού (less plastic)
Εμείς το κάναμε ήδη… 



Το απόλυτο σκεύος της νέας γενιάς συσκευασίας.
Με υψηλή φραγή αερίων για διατήρηση ή/ και επέκταση της 

διάρκειας ζωής προϊόντων συσκευασμένων σε τροποποιημένη 
ατμόσφαιρα (MAP), ενώ παράλληλα περιορίζει τη χρήση 

πλαστικού έως και κατά 90% ανά σκεύος (less plastic).



Χαρτόνι αποτελούμενο έως 90% από ανανεώσιμες ά ύλες
Τα σκεύη HALOPACK® παράγονται από ανανεώσιμο ή ακόμα και ήδη ανακυκλωμένο 

έως 90% χαρτόνι, με επίστρωση φραγής χωρίς κόλλα και πρόσθετα. Και το καλύτερο 
από όλα: είναι πολύ εύκολο να ανακυκλωθούν. Το αποσπώμενο λεπτό εσωτερικό 

στρώμα μπορεί να διαχωριστεί εύκολα από το χαρτόνι μετά τη χρήση, επιτρέποντας 
την ξεχωριστή συλλογή των δύο μερών προς ανακύκλωση.

 



Προάγει την ανακύκλωση



Κρέας, τυρί, ψάρι, έτοιμο γεύμα, σαλάτα, όποιο κι αν είναι 
το προϊόν, ο σχεδιασμός των σκευών Halopack® με υψηλή 
φραγή αερίων (EVOH) εξασφαλίζει διατήρηση ή/ και 
επέκταση της διάρκειας ζωής προϊόντων συσκευασμένων 
σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα ή skin.

Παράλληλα, αυξάνουν την υπεραξία του προϊόντος, καθώς 
είναι δυνατή η ποιοτική εκτύπωση σε κάθε πλευρά, 
οδηγώντας σε αισθητικό αποτέλεσμα που κάνει τη 
συσκευασία να ξεχωρίζει στο ράφι.

Τα σκεύη HALOPACK® βρίσκονται στα ράφια των κορυφαίων 
ευρωπαίων λιανοπωλητών για πάνω από 8 χρόνια και είναι 
δοκιμασμένης ποιότητας και καταλληλότητας τόσο για 
εφαρμογές τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP) όσο και 
για εφαρμογές συσκευασίας skin (VSP).



13 εργοστάσια (σύντομα 14) παραγωγής 
με παραγωγική δυνατότητα εκατοντάδων 

εκατομμυρίων σκευών ετησίως σε όλο 
τον κόσμο



Δοκιμασμένο

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο τμχ πωλήσεις στην Ευρώπη.
Ενδεικτική λίστα πελατών που χρησιμοποιούν το σύστημα Halopack®:



Η γκάμα των προϊόντων

MAP
Υψηλής
Φραγής

OVEN
Μέσης Φραγής

(2 h, 220 oC)

SKIN
Υψηλής
Φραγής

OCTO
Υψηλής
Φραγής

 · ψύξη και κατάψυξη (έως -18°C +/- 3°C)
 · αναθέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων (έως 2h έως 1250 watts ή έως 2h στους 100oC)
 · δυνατότητα για ψήσιμο σε συμβατικό φούρνο με αέρα (έως 2h στους 220oC)
 · επίστρωση (machine coating) για την αποφυγή «λερωμάτων», λεκέδων κατά τη 

διαδικασία συσκευασίας
 · Συνεχής ανάπτυξη & δυνατότητα κατασκευής σκευών κατά παραγγελία διαστάσεων



MAP

SKIN OVEN

OCTO



Βασικά στοιχεία
Εκτύπωση πλήρους κάλυψης ΝΑΙ Πλήρως εκτυπώσιμο σκεύος και στις δύο όψεις

Die-cutting ΝΑΙ Χωρίς ενώσεις

Κόλλες/ κολλητικά υλικά ΟΧΙ Τα σκεύη Halopack® κατασκευάζονται χωρίς χρήση προσθέτων 
και κόλλας

Μηχανήματα
Κατά παραγγελία tooling ΝΑΙ Απαιτεί νέα toolings για σκεύη κατά παραγγελίας διαστάσεων

Ευελιξία ΝΑΙ Η HALOPACK® είναι ανεξάρτητος προμηθευτής, συνεργάτης όλων 
των μεγάλων οίκων κατασκευής

Χαρακτηριστικά



• Υψηλής ποιότητας, φρέσκια 
αντίληψη στη συσκευασία 
τροφίμων

•  Πλήρους κάλυψης εκτύπωση 
offset έως 5 χρωμάτων στις 
εσωτερικές & εξωτερικές 
επιφάνειες           
 

•  Kraft look = οικολογικό 
προϊόν στη συνείδηση του 
κοινού

Κερδίζουν στη «μάχη του ραφιού»!



•  Στιβαρή κατασκευή από 
χαρτόνι (χωρίς συσκευασία 
μέσα στη συσκευασία)

• Συμβατά με υπάρχουσες 
κλειστικές μηχανές



Οφέλη

Τα σκεύη HALOPACK® σφραγίζονται με τα αντίστοιχα φιλμ HALOPACK®. Ο 
συνδυασμός αποτελεί το σύστημα HALOPACK®, κατοχυρωμένο πανευρωπαϊκά 
με 6 πατέντες, που βελτιώνει την προστασία του συσκευασμένου προϊόντος 
από τη γραμμή πλήρωσης μέχρι το καλάθι αγορών του καταναλωτή.

Η τεχνολογία σχεδίασης και ανάπτυξης των καινοτόμων σκευών της 
HALOPACK® ήταν η πρώτη του είδους της σε ράφια λιανικής και δοκιμάστηκε 
σε πολλές διαφορετικές διαδικασίες και πλήθος προϊόντων.

Τα σκεύη Halopack μπορούν να σφραγιστούν σε σύγχρονες μηχανές σφράγισης 
σκευών όλων των κορυφαίων κατασκευαστών της σχετικής βιομηχανίας (όπως 
Reepack, BS Verpackung κ.λπ.)



Μία λύση premium και (βιώσιμη) sustainable χωρίς      
σημαντικές επενδύσεις

Επένδυση αντίστοιχη εκείνης σε ένα νέο προϊόν:

• Κατάλληλη κλειστική μηχανή (tray sealer)                     
 

• Επιλογή σκεύους στάνταρ διαστάσεων που ικανοποιεί τις απαιτήσεις     
του προϊόντος                                     
 

• ...καθαριότητα των πάγκων εργασίας – ταινιοδρόμων κατά τη συσκευασία



Η καλύτερη 
παρουσίαση 

του προϊόντος και η 
βελτιωμένη περιβαλλοντική 
απόδοση κάνουν το σύστημα 

HALOPACK® την ιδανική λύση για 
την εφαρμογή τροποποιημένης 

ατμόσφαιρας σε χάρτινους περιέκτες.

Οικολογία 
Διατηρησιμότητα 

Βιομηχανική Απόδοση



Όσον αφορά την 
ανθεκτικότητα, το 
HALOPACK® προσφέρει 
άνεση (για τον καταναλωτή), 
με υπεύθυνα υλικά 
συσκευασίας και 
διατηρησιμότητα των τροφίμων 
μέσω ατμόσφαιρας αερίου 
(βιώσιμη εναλλακτική, φιλική για 
τον πλανήτη) και ενός συστήματος 
συσκευασίας που προσφέρει 
προστιθέμενη αξία για ολόκληρη  
την αλυσίδα του τροφίμου (κέρδος 
για τις επιχειρήσεις).




