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Μετά από μία πολυετή κι επιτυχημένη 
παρουσία στο χώρο της συσκευασίας 
έχουμε συσσωρεύσει μεγάλη 
εμπειρία και τεχνογνωσία σε πλήθος 
εφαρμογών στα τρόφιμα.

Με αποδεδειγμένη πορεία και ευρύ 
πελατολόγιο στην ελληνική αγορά, 
έχουμε αναδειχθεί ως οι πλέον 
εξειδικευμένοι στη συσκευασία 
τροφίμου, ενώ αναπτύσσουμε
εξίσου ολοκληρωμένες λύσεις
και στο μη τρόφιμο.

Στόχος μας είναι η δημιουργία 
ουσιαστικών και μακροχρόνιων 
συνεργασιών με τους πελάτες μας 
που χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια, 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες, 
καινοτόμα προϊόντα και οικονομικά 
ανταγωνιστικές και αξιόπιστες λύσεις.

Η Εταιρεία μας

Οι Αξίες μας

Πλαισιώνουμε το εταιρικό μας περιβάλλον με σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, 
προωθώντας ένα οικογενειακό κλίμα. Ενδιαφερόμαστε εμπράκτως για την ευημερία και το 
ευ ζην των στελεχών μας, με συνεχή βοήθεια και στήριξη. Χτίζουμε διαπροσωπικές σχέσεις 
και υποστηρίζουμε την αλληλεγγύη στη μεταξύ μας επικοινωνία. Σημείο αναφοράς για την 
εταιρική μας κουλτούρα είναι οι άνθρωποι που τη συνθέτουν και οι αξίες που πρεσβεύουν, 
διότι χωρίς εκείνους η Kapelis Packaging δεν θα μπορούσε να έχει την αντίστοιχη επιτυχία. 
Στοχεύουμε στη συνεχή εξέλιξη και πρόοδο, πνευματική και οικονομική, για κάθε μέλος της 
οικογένειάς μας.
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Η εταιρεία μας πιστεύει στις μακροχρόνιες και αμοιβαία επωφελείς εταιρικές 
σχέσεις, τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τους πελάτες της. Για πάνω 
από τρεις δεκαετίες, έχουμε καταφέρει να χτίσουμε ένα περιβάλλον 
εμπιστοσύνης και στενών δεσμών, επομένως καλύτερης επικοινωνίας και 
ταχύτερης εξυπηρέτησης.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στις αξίες μας κατέχει η διαφάνεια και η 
οικονομική συνέπεια. Έχοντας βραβευτεί επί τέσσερα συναπτά 
έτη (2019, 2020, 2021, 2022) ως «Διαμάντι της Ελληνικής 
Οικονομίας», υπηρετούμε πιστά ένα υγιές, καθαρό και δίκαιο 
χρηματοοικονομικό πλάνο.

Το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό 
προσωπικό της εταιρείας μας 
βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε βήμα, 
διασφαλίζοντας ότι οι λύσεις που 
προσφέρονται, ανταποκρίνονται 
στις απαιτούμενες προδιαγραφές 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με 
πιστοποιημένα υλικά και αξιόπιστα 
μηχανήματα συσκευασίας
για κάθε εφαρμογή.
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Η εταιρεία μας πιστεύει και προσπαθεί ενεργά για μια 
συλλογική βελτίωση. Η φιλοσοφία της εταιρείας επιδιώκει 
να βοηθά, να συνεργάζεται και να είναι ειλικρινής. 
Στοχεύουμε σε μια συνολική εξέλιξη της ελληνικής αγοράς 
και κοινωνίας, την ενδυνάμωση όλων και όχι την απομόνωση 
της εταιρείας μας από το περιβάλλον της. 

Οι άνθρωποί μας

Ενθαρρύνουμε ενέργειες που σκοπό 
έχουν να εξελίξουν τους ανθρώπους μας. 
Επενδύουμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
και σεμινάρια με σκοπό να εξελίξουμε και να 
εξελιχθούμε, καλλιεργώντας ένα ομαδικό 
κλίμα βελτίωσης.

■ Συνεργαζόμαστε με Ανώτερα ή 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την 
πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων
των σπουδαστών επί πτυχίω.

■ Στηρίζουμε νέους ανθρώπους που έχουν 
τελειώσει τις σπουδές τους αλλά δεν
έχουν προϋπηρεσία.

Το περιβάλλον μας

Προσπαθούμε ενεργά να βοηθήσουμε τις 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
καλύτερη βιωσιμότητα του περιβάλλοντός 
μας. Συνεργαζόμαστε με την ΕΕΑΑ (Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης), την 
Ανακύκλωση Συσκευασιών Α.Ε., τον ΕΟΑΝ 
(Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης) και
την ΑΦΗΣ.

Συνεχίζουμε να αποφεύγουμε περιττές 
εκτυπώσεις, καθώς η εξοικονόμηση χαρτιού 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ηθικό 
κώδικα της εταιρείας την τελευταία δεκαετία. 
«Σκέψου προτού εκτυπώσεις!»

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
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Η κοινωνική μας συμβολή

H εταιρεία αποτελεί επίσημο 
υποστηρικτή της Τράπεζας Τροφίμων, 
προσφέρουμε μέρος των εσόδων μας 
στηρίζοντας τα Παιδικά Χωριά SOS, 
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και το 
Χαμόγελο του Παιδιού. Επιπρόσθετα 
γίνεται συλλογή πλαστικών καπακιών, 
που προσφέρονται στον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Παραπληγικών, για αγορές 
αμαξιδίων για ΑΜΕΑ.

Ήδη μειώσαμε και συνεχίζουμε να μειώνουμε 
το ενεργειακό μας αποτύπωμα. Έχουμε 
επενδύσει σε εγκατάσταση συστήματος 
Α.Π.Ε. φωτοβολταϊκών, καλύπτοντας τις 
ενεργειακές ανάγκες του πρώτου κτηρίου 
μας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών και στο νέο κτήριό μας. 
Κάνουμε χρήση ηλεκτροκίνητων κλαρκ, 
έχουμε θέσει ανώτατο όριο θερμοκρασίας 
το χειμώνα & κατώτατο όριο το καλοκαίρι 
στον κλιματισμό, η όποια αγορά εξοπλισμού 
γραφείου γίνεται με κριτήριο την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, έχουμε ολοκληρώσει την 
αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με led 
και λαμπτήρων led με ανιχνευτή κίνησης, το 
πότισμα του γκαζόν, των δέντρων και των 
φυτών γίνεται αυτόματα, με σκοπό τη μείωση 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

2).
Τέλος, λάβαμε 3 σημαντικές διακρίσεις στην 
τελετή απονομής των Green Awards 2022, 
κατακτώντας μεταξύ άλλων και τον κορυφαίο 
τίτλο “Brand of the Year 2022”.

Φροντίζουμε και διαφυλάττουμε 
έμπρακτα το περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιούμαστε, επενδύουμε σε 
ορκωτό λογιστή ώστε να προωθήσει τη 
διαφάνεια, καλλιεργούμε έναν ηθικό 
κώδικα και συμβάλλουμε σε διάφορα 
κοινωνικά προγράμματα, ώστε να 
ενισχυθεί η κοινωνία μας.
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Εγκαταστάσεις

Μόνιμη έκθεση μηχανημάτων
& υλικών

Η εταιρεία μας στοχεύει σε μία πλήρη 
εμπειρία για τους πελάτες της. Με στόχο την 
απόλυτη εξυπηρέτηση δημιουργήσαμε μία 
μόνιμη έκθεση 500 τ.μ. Μία αίθουσα γεμάτη 
από υλικά και μηχανήματα συσκευασίας.
Κάθε είδος συσκευασίας και κάθε πιθανή 
ιδέα που μπορεί να εξελίξει το προϊόν σας 
βρίσκεται στο χώρο μας. Κατά την επίσκεψή 
σας, τα μηχανήματα μας θα είναι σε πλήρη 
λειτουργία ώστε να κάνετε τις απαραίτητες 
δοκιμές. Διαθέσιμη για πραγματική δοκιμή θα 
είναι και όλη η γκάμα υλικών μας. Μία μόνιμη 
έκθεση για τους πελάτες μας, μία πραγματική 
αίθουσα RnD για να εξελίξετε το προϊόν σας.
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Αποθηκευτικός Χώρος

Διαθέτουμε σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους 
συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. με σύστημα 
απεντόμωσης, εξοπλισμό αυτόματης πυρόσβεσης 
και ιδανικές θερμοκρασίες αποθήκευσης, ενώ 
ειδική μέριμνα λαμβάνεται στην αποθήκευση 
των φιλμ. Οι μεγάλοι χώροι μας επιτρέπουν να 
διατηρούμε stock σε πολλούς κωδικούς και 
επομένως να είμαστε ευέλικτοι σε οποιοδήποτε 
σφάλμα, ατυχία ή ανάγκη της παραγωγής σας. 
Επίσης, η πολύχρονη και συνεπής πορεία μας 
στο χώρο, μας επιτρέπει να διαθέτουμε ποικιλία 
προϊόντων σε stock, με αποτέλεσμα να είμαστε 
ιδιαίτερα γρήγοροι στις παραδόσεις μας.

Πιστοποιήσεις

Η Kapelis Packaging είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο
ISO 22000: 2018 που αρμόζει στη βιομηχανία τροφίμων.

Βάσει αυτού, αλλά και λόγω της γενικότερης πολιτικής της,
η εταιρεία συνεργάζεται μόνο με επιλεγμένους προμηθευτές 
που διαθέτουν πιστοποιημένα προϊόντα και αποδεδειγμένη 
αξιοπιστία, αλλά και υψηλή τεχνολογία. Έτσι, οι πελάτες μας 
γνωρίζουν ότι προμηθεύονται υλικά κατάλληλα για επαφή
με τρόφιμα που δίνουν ασφάλεια και προστιθέμενη αξία
στο προϊόν τους.
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Στελεχωμένο με επιστήμονες υψηλής 
κατάρτισης (Χημικούς Μηχανικούς, 
Μηχανικούς Επιστήμης Υλικών κ.λπ.), το 
Τμήμα RnD παρακολουθεί συνεχώς την 
ελληνική και διεθνή νομοθεσία για τη 
συσκευασία τροφίμων, διενεργεί τακτικά 
ελέγχους σχετικά με την εγκυρότητα των 
πιστοποιήσεων προμηθευτών και υλικών 
καθώς και τυχαίες δειγματοληπτικές δοκιμές, 
διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι αρχές του 
προτύπου ISO 22.000:2018. Επιπλέον, με 
γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς και την 
εκτίμηση του κοινού για πιο φιλικά προς 
το περιβάλλον υλικά, το τμήμα έρχεται σε 
επαφή με νέους προμηθευτές και συλλέγει 

Τμήμα RnD & QC

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (κόστη, 
πιστοποιητικά, τεχνικά χαρακτηριστικά, 
δείγματα κ.λπ.) προκειμένου να 
συμπεριλάβει νέα υλικά συσκευασίας στην 
γκάμα της εταιρείας, και επίσης παρέχει 
πλήρη συμβουλευτική στους πελάτες 
σχετικά με τις συγκεκριμένες εφαρμογές 
συσκευασίας τους. Με συνεχείς επισκέψεις 
σε διεθνείς εκθέσεις και σε εργοστάσια 
προμηθευτών, το τμήμα ενημερώνεται 
άρτια και μπορεί να παρέχει πληροφορίες 
για τις διεθνείς εξελίξεις της συσκευασίας, 
τόσο στα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας 
όσο και στους συνεργάτες της.
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Η Kapelis Packaging παρέχει ένα σύνολο 
επαγγελματικών υπηρεσιών στους πελάτες 
της για να ανταποκριθεί πλήρως στις 
απαιτήσεις τους, από την πρώτη επαφή και 
εγκατάσταση έως την εκπαίδευση στη χρήση 
μηχανημάτων και το after sales service.
Οι τεχνικοί μας διαθέτουν εκτεταμένη, 
πολυετή εμπειρία στις μηχανές συσκευασίας. 
Συμμετέχουν σε δραστηριότητες συνεχούς 
εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό, ενώ είναι πιστοποιημένοι από 
τους συνεργαζόμενους οίκους κατασκευής 
για  τη συντήρηση και εγκατάσταση 
των μηχανημάτων συσκευασίας που 
προσφέρουμε.

Εξυπηρέτηση After Sales 

Συντήρηση και Ανταλλακτικά

Η εταιρεία προσπαθεί για την παροχή άμεσων 
και αποτελεσματικών λύσεων, προσφέροντας 
ολοκληρωμένα συμβόλαια συντήρησης που 
διασφαλίζουν τον τακτικό έλεγχο και τη 
σωστή λειτουργία κάθε μηχανήματος.
Διατίθεται μεγάλο απόθεμα ανταλλακτικών, 
προκειμένου να επισκευάσουμε και να 
αποκαταστήσουμε άμεσα κάθε βλάβη, 
μειώνοντας παράλληλα αποτελεσματικά την 
όποια απώλεια χρόνου παραγωγής.



9

www.kapelis.gr

Τα κορυφαία στον κόσμο, «αεροστεγή», χάρτινα 
σκεύη με υψηλή φραγή αερίων για διατήρηση 
ή/και επέκταση της διάρκειας ζωής τροφίμων 
συσκευασμένων σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα 
αερίων.
Κατασκευάζονται βάσει προδιαγραφών έξι (6) 
διεθνώς καταχωρημένων πατεντών.
Από ανανεώσιμο ή και ήδη ανακυκλωμένο έως 90% 
χαρτόνι, με πλαστική επίστρωση προσαρμοσμένη 
χωρίς κόλλα και πρόσθετα.
Είναι πλήρως ανακυκλώσιμα: Το αποσπώμενο
λεπτό εσωτερικό στρώμα μπορεί να διαχωριστεί 
εύκολα από το χαρτόνι μετά την τελική χρήση, 
επιτρέποντας την ξεχωριστή συλλογή χαρτονιού 
και πλαστικού προς ανακύκλωση (recycle).

Εγχώρια Παραγωγή 
Οικολογικών Σκευών Halopack

Περιορίζουν τη χρήση πλαστικού έως και 90% ανά 
σκεύος (less plastic).
Παράγονται στην Ελλάδα, από την Kapelis
Packaging, εντός καθαρού χώρου (clean room), 
με υψηλών προδιαγραφών ψυκτικές μονάδες 
για διατήρηση σταθερών 24/7 συνθηκών 
θερμοκρασίας και υγρασίας, και φίλτρα HEPA, 
εφάμιλλα στείρων χώρων μονάδων υγείας (ΜΕΘ).
Η εταιρεία έχει ξεκινήσει διαδικασία πιστοποίησης, 
για την παραγωγή των φιλικών προς το περιβάλλον 
σκευών Halopack, κατά BRC, την ανώτατη 
πιστοποίηση υγιεινής και ασφάλειας χώρων και 
διαδικασιών που σχετίζονται με παραγωγή υλικών 
προς άμεση επαφή με τρόφιμα.
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Γιατί να επιλέξετε εμάς

Αντιπροσωπείες γνωστών διεθνών κατασκευαστικών οίκων, με στόχο την αξιοπιστία 
και την ποιότητα.

Εμπιστοσύνη τόσο από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες όσο και από μικρούς 
παραγωγούς/συσκευαστές.

Έμπειρο προσωπικό, τόσο επιστημονικό όσο και τεχνικό, πάντα πρόθυμο να προσφέρει 
λύσεις και να βοηθά τους πελάτες τόσο πριν όσο και μετά την πώληση.

Μεγάλη γκάμα υλικών και μηχανημάτων.

Βαθιά δικτυωμένοι στην ελληνική αγορά, με μακροχρόνια παρουσία πάνω από 30 
χρόνια, ένα ευρύ πελατολόγιο και αποδεδειγμένο ιστορικό παροχής ποιοτικών, 
οικονομικά αποδοτικών λύσεων προστιθέμενης αξίας.

Εξειδικευμένο προσωπικό στα τμήματα:
Πωλήσεων, Ανάπτυξης Έργων, Τεχνικής Υποστήριξης, Marketing, Προμηθειών, 
Λογιστηρίου, Αποθήκης, με γνώσεις και εμπειρία σε: 
Χημεία, Τεχνολογία Τροφίμων, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Αυτοματισμούς, Logistics, 
Διεθνές και Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Εν κατακλείδι, προοδεύουμε και εξελισσόμαστε γιατί αγαπάμε τη συσκευασία.

Η εταιρική μας κουλτούρα βασίζεται σε:

σεβασμό, ειλικρίνεια και μακροχρόνια εμπιστοσύνη

ομαδικό πνεύμα και διασφάλιση της εταιρικής συνοχής

ευέλικτη και συμμετοχική στόχευση

ενθάρρυνση της δημιουργικής συμμετοχής και της καινοτομίας

σύνδεση της παροχής κινήτρων (bonus, στελέχωση – προαγωγή – ανάδειξη) σε στελέχη 
και προσωπικό με την παραγωγικότητα, την απόδοση και την επίτευξη του στόχου (με 
εξελιγμένα συστήματα μέτρησης απόδοσης και αξιολόγησης) και συνεχή ενημέρωση, 
καθοδήγηση και εκπαίδευση για όλες τις εξελίξεις και σύγχρονες τάσεις στο χώρο 
της συσκευασίας, προκειμένου να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή/λύση, 
ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος

ανθρωποκεντρική αντίληψη και εταιρική αλληλεγγύη

οργανωμένη επιλογή νέου προσωπικού

σεβασμό προς τον πελάτη, το συνάδελφο και το περιβάλλον
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Μακροχρόνια Εμπειρία

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Μεταφορά σε νέες ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ. στη 
ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ
Συνεργασία με την πρωτοπόρο  

εταιρεία κατασκευής μηχανών tray 
sealers στην Ευρώπη, Reepack. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Νέα συνεργασία, μεταξύ άλλων, με
τον κατασκευαστή μηχανημάτων
Tauras-Fenix, έναν από τους 
μεγαλύτερους σχεδιαστές και 
κατασκευαστές εξοπλισμού 
συσκευασίας στον κόσμο.

ΑΛΛΑΓΗ
Νέα στρατηγική της εταιρείας, με 

επένδυση τόσο σε εγκαταστάσεις όσο 
και σε προσωπικό. Με 2.800 τ.μ. και 

τεχνολογικά καταρτισμένο προσωπικό, 
η εταιρεία είναι έτοιμη για την 

απόλυτη εξειδίκευσή της στο χώρο της 
συσκευασίας. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Συνεργασία με μία από τις πλέον 
αξιόπιστες εταιρείες στα μηχανήματα 
vacuum, τη γερμανική Boss Vacuum. 

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
Η Kapelis Packaging καθιερώνεται 

στο χώρο των μηχανημάτων 
συσκευασίας με την εισαγωγή 

κάθετων και οριζόντιων μηχανών.

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Πρώτη επαφή και ενασχόληση 

με τη συσκευασία. Σταδιακή 
απόκτηση εμπειρίας.

Ίδρυση του εργοστασίου 
παραγωγής και εκτύπωσης 

χάρτινων σακουλών για τρόφιμα.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Διεύρυνση της γκάμας 
με πλαστικά είδη μίας 
χρήσης για τρόφιμα.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Συνεργασία με την MCP και 

διάθεση του CPET στην ελληνική 
αγορά, ενός άγνωστου έως 

τότε προϊόντος στην ελληνική 
βιομηχανία.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Η Kapelis Packaging ξεκινά τη 
διάθεση μηχανημάτων πρωτογενούς 
συσκευασίας, διευρύνοντας την 
γκάμα της και τη γνώση της.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι

του νέου απόλυτου οικολογικού 
σκεύους Halopack.

1990

1994

1999

2004

2007

2011

2012

2015

2019

2020

2021

2022

ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Επένδυση σε δεύτερο κτίριο που
διπλασιάζει το χώρο της αποθήκης. 
Παραγγελία για την πρώτη μηχανή 
παραγωγής σκευών Halopack και 
έναρξη κατασκευής clean room.
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EC

O FRIENDLY

Υλικά Συσκευασίας

Φιλμ:
Κλειστικά Σκευών, Απλά/ Εξειδικευμένα,

με Δυνατότητα Διάτρησης,
Θερμοδιαμόρφωσης, Εύκαμπτα, Άκαμπτα.

Φιλμ
Θερμοσυρρίκνωσης.

 Συσκευασία Φακέλου 
(Κάθετη).

 Συσκευασία Φακέλου 
(Flowpack).

Συσκευασία Eπίπεδης 
Bάσης.

Σακούλες
Vacuum (Κενού).

Σκεύη CPET, ΑPET, PP.

Σακούλες Doypack.

Μεγάλη γκάμα Οικολογικών/Ανακυκλώσιμων Υλικών

Επίσης διαθέτουμε:

Halopack Το Απόλυτο 
Χάρτινο Σκεύος για MAP.
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Μηχανήματα Συσκευασίας

Κλειστικά Σκευών (Tray Sealers)

Θερμοδιαμόρφωσης (Thermoforming)

Κάθετη Φακέλου

Ποιοτικού Ελέγχου

Πολυκέφαλα Δοσομετρικά

Συρρίκνωσης
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Πρέσες Χαρτιού & Πλαστικού

Δοσομετρικά

Κιβωτιοποίηση

Κενού (Vacuum)

Οριζόντια Φακέλου

Οριζόντια Φακέλου

Αυτόματη Γραμμή Κενού - Συρρίκνωσης (Flowbag)
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Kapelis Industrial - Μελέτη και Σχεδιασμός 
Βιομηχανικών Εφαρμογών

Προφίλ

Η Kapelis Industrial αποτελεί το εξειδικευμένο 
τμήμα βιομηχανικών εφαρμογών  συσκευασίας 
της Kapelis Packaging. Μέσα από μακρόχρονη 
εμπειρία στο χώρο των λύσεων συσκευασίας, 
συνδυασμένη με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας 
και κατάρτισης, η Kapelis Industrial αποτελεί 
σύμμαχο της βιομηχανίας στην αναζήτηση και 
εφαρμογή αποτελεσματικών προτάσεων στη 
σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά. Μέσα από ένα 
portfolio συνεργατών με μηχανήματα υψηλής 
ποιότητας και τεχνολογίας, η Kapelis
Industrial προσφέρει ολοκληρωμένες 
προτάσεις συσκευασίας/turnkey solutions, 
πλήρως προσαρμοσμένες στις παραγωγικές 
απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Τομείς

Με την πολυετή πείρα από την ολοκλήρωση 
δεκάδων έργων, η Kapelis Industrial μπορεί να 
εξυπηρετήσει παραδίδοντας ολοκληρωμένες 
λύσεις συσκευασίας τροφίμων, με έμφαση στους 
τομείς των ετοίμων γευμάτων και σαλατών, 
του κρέατος και των κρεατοσκευασμάτων, των 
ιχθύων και ιχθυηρών, των γαλακτοκομικών και 
τυροκομικών, αγροτικών προϊόντων, ξηρών 
τροφίμων, καθώς και στον κλάδο της αρτοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής. Παράλληλα, είμαστε σε 
θέση να παρέχουμε εξίσου ποιοτικές λύσεις 
συσκευασίας και στο μη τρόφιμο.

Υπηρεσίες
Στα πλαίσια της ανάπτυξης και υλοποίησης  
κατασκευής του έργου, η ομάδα της Kapelis 
Industrial συμμετέχει ενεργά με προτάσεις 
και συμβουλές στον πελάτη, ώστε να 
διαμορφωθεί η πλέον αποτελεσματική 
ολοκληρωμένη λύση συσκευασίας. 
Συνδυαζοντας σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής 
στα πρότυπα των έξυπνων εργοστασίων και 

INDUSTRY 4.0
Αυτοματισμός Συλλογή

Δεδομένων
Διεργασίες
μέσω Cloud

Αυτονομία
Λειτουργιών IOT Διαχείριση

Δεδομένων
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MP100 Flowpack για 1000τμχ/λεπτό

Γραμμή Παραγωγής

της εποχής Ιndustry 4.0, προσφέρουμε τη δυνατότητα μιας ενιαίας πρότασης και οικονομοτεχνικής 
μελέτης, ώστε να σχεδιάσουμε και να παραδώσουμε ένα ενιαίο έργο, από την καταγραφή των 
αναγκών μέχρι την παράδοση του εξοπλισμού. Αξιολογούμε μαζί με τον πελάτη τη βιωσιμότητα 
του έργου, το ROI και την επίδραση στην παραγωγική διαδικασία, ώστε να προβλέψουμε στο 
βέλτιστο βαθμό τα επιμέρους κέρδη από την εφαρμογή του.

Πλεονεκτήματα

Εκμεταλλευόμενοι τη γνώση μας στη βαριά βιομηχανία, την εφαρμόζουμε σε ένα εύρος 
προτάσεων συσκευασίας κάθε βαθμίδας απαιτήσεων παραγωγικότητας, από μία αυτόνομη 
μηχανή μέχρι ένα ολοκληρωμένο σύστημα πολλαπλών επιπέδων - γραμμή συσκευασίας, και 
φροντίζουμε για τη βέλτιστη, τεχνικά όσο και οικονομικά, πρόταση στον υποψήφιο πελάτη. Η 
μακρόχρονη εμπειρία μας στις εφαρμογές του βιομηχανικού εξοπλισμού, σε συνδυασμό με τη 
βαθιά γνώση των απαιτούμενων υλικών συσκευασίας, μας προσφέρει την πλήρη εικόνα επί του 
συνόλου των παραγόντων που εμπλέκονται στην υλοποίηση ενός project, αλλά και τη δυνατότητα 
συνδυασμένης πρότασης εξοπλισμού και υλικού συσκευασίας. Η αδιάληπτη επί 3 δεκαετίες 
παρουσία μας σε εκθέσεις, εντός και εκτός Ελλάδος, μας επιτρέπει να είμαστε πάντα ενήμεροι για 
τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία της συσκευασίας, σε επιστημονικό επίπεδο μέχρι και τη 
βιομηχανική εφαρμογή τους, ώστε να είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε αυτές τις καινοτομίες σε 
οποιαδήποτε μελέτη και υλοποίηση της εφαρμογής συσκευασίας.

Ακόμα, προσφέρουμε 
σεμινάρια ορθής λειτουργίας, 
προληπτικής συντήρησης και 
αντιμετώπισης βλαβών στο 
προσωπικό του πελάτη, με 
στόχο την απροβλημάτιστη 
λειτουργία της γραμμής 
ενώ με τα ολοκληρωμένα 
πακέτα συντήρησης και την 
καταρτισμένη ομάδα τεχνικών, 
δίνεται το πλεονέκτημα της 
ουσιαστικής πρόληψης βλαβών 
και του τακτικού ελέγχου του 
εξοπλισμού.
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Προμηθευτές Φημισμένοι προμηθευτές 
του εξωτερικού

H Kapelis Packaging προσφέρει επώνυμες λύσεις 
συσκευασίας από επιλεγμένους οίκους κατασκευής 

του εξωτερικού, τόσο σε εξειδικευμένα υλικά συσκευασίας 
όσο και σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Μεταξύ των προμηθευτών 

της εταιρείας υπάρχουν αξιόλογοι οίκοι κατασκευής εξειδικευμένων 
σκευών όπως CPET, υψηλής τεχνολογίας φιλμ (κλεισίματος, συρρίκνωσης, 

θερμοδιαμόρφωσης, παράτασης ζωής αγροτικών προϊόντων, κ.ά.), καθώς και 
αξιόπιστοι οίκοι κατασκευής μεγάλης γκάμας μηχανών.
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Πελάτες

Μεγάλη πελατειακή βάση στην ελληνική αγορά με μακρά και 
αποδεδειγμένη παρουσία στη βιομηχανία

Η Kapelis Packaging είναι σήμερα μια καλά εδραιωμένη εταιρεία με γνωστό εμπορικό σήμα 
στην τοπική αγορά και με μεγάλη βάση ευχαριστημένων πελατών, μεταξύ των οποίων 
πολλούς από τους μεγαλύτερους παραγωγούς-μεταποιητές τροφίμων στην Ελλάδα.

Ενδεικτική λίστα πελατών
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www.kapelis.gr

Τ. 210 6028770
Ε. info@kapelis.gr

Ζήνωνος 11
ΒΙ. ΠΕ. Κορωπίου
Αττική, 19441

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Π. ΚΑΠΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ταχυδρομική Θυρίδα 342
Τ.Κ. 19441, Κορωπί

Επικοινωνήστε μαζί μας:

AWARDS
2019-2020-2021

www.kapelis.gr


