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Ποιοι είμαστε
Στόχος μας είναι η δημιουργία ουσιαστικών και μακροχρόνιων συνεργασιών με τους πελάτες 

μας που θα χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και 
οικονομικά ανταγωνιστικές και αξιόπιστες λύσεις.

Χάρη στην πολύχρονη εμπειρία μας στη συσκευασία τροφίμων, είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να σας 
προσφέρουμε ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις προστιθέμενης αξίας.

30
Χρόνια

Εμπειρίας

3.000
Πελάτες

120
Μοντέλα

Μηχανημάτων

65
Τύποι Υλικών

45
Εργαζόμενοι



Οι Υπηρεσίες μας

Εξειδικευμένο
Service

Μηχανήματα
Συσκευασίας

Διατήρηση 
Stock για 
Πελάτες

Υλικά
Συσκευασίας Mεγάλο Stock

Προϊόντων

Υψηλή
Τεχνογνωσία
& Εξειδίκευση



Κλειστικά Μηχανήματα Σκευών (Tray Sealers)
Υψηλής ταχύτητας, αξιόπιστα κλειστικά μηχανήματα σκευών του ιταλικού οίκου κατασκευής Reepack.

l Συσκευασία έως 140τμχ/λεπτό σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα

l Λειτουργία σφράγισης σκευών map, skin και proskin

l Συμβατότητα  με χάρτινα  σκεύη επόμενης γενιάς

l Πλήρης ενσωμάτωσή τους σε αυτόματες  γραμμές με προτεινόμενο εξοπλισμό
 όπως στακαριστικό σκευών, γέμισή τους από πολυκέφαλα ζύγισης, ρομποτικούς βραχίονες κ.ά.

l Χαμηλές σε κατανάλωση ενέργειας και έξοδα συντήρησης λόγω σερβοκίνητων μοτέρ λειτουργίας

Μηχανήματα Θερμοδιαμόρφωσης (Thermoforming)
l Ηλεκτρική κίνηση θαλάμου διαμόρφωσης  στον στάνταρ εξοπλισμό

l Εξοικονόμηση ενέργειας  έως 50% σε σχέση με πνευματική κίνηση

l Μείωση αριθμού σέρβις και βλαβών λόγω των ελεγχόμενων 
 κινήσεων σερβομοτέρ

l Κάρτες ελέγχου και ηλεκτρολογικά εξαρτήματα ευρέως διαθέσιμα
 στο εμπόριο σε αντίθεση  με τον ανταγωνισμό

l Συμβατές με πλατφόρμα ReeNext 4.0 μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση
 στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, όπως η κατανάλωση πόρων (ρεύμα, αέρας, αδρανή αέρια,
 φιλμ συσκευασίας), η παραγωγικότητα και η κατάσταση της μηχανής, με σκοπό τη λήψη
 προληπτικών και προγνωστικών ενεργειών συντήρησης.

Μηχανήματα Vacuum (Κενού)
Ο γερμανικός οίκος κατασκευής Boss Vacum με ειδίκευση στη 
συσκευασία τυροκομικών προϊόντων, κατασκευάζει εξοπλισμό 
υψηλής ποιότητας σχεδιασμού, υψηλής υγιεινής, στιβαρής 
κατασκευής με εξειδικευμένο σχετικό προαιρετικό εξοπλισμό και 
λειτουργίες αυτοματοποίησης, ταινιοδρόμους, μηχανές συρρίκνωσης 
μέσω εμβάπτισης ή καταιονισμού, υψηλών ταχυτήτων, κ.ά.

Οι λύσεις μας



Κάθετες Μηχανές Συσκευασίας (VFFS)
Κατάλληλες για συσκευασία μεγάλου εύρους προϊόντων, όπως τριμμένο κίτρινο τυρί, 
κύβους λευκών τυριών κ.ά. σε φάκελο 3ών κολλήσεων, με τετράγωνη βάση, τύπου 
stabilo κ.ά. από εκτυπωμένα ή ατύπωτα φιλμ σε ευρεία γκάμα ιδιοτήτων. Μπορούν 
να εφοδιαστούν με διάφορους τύπους δοσομετρικών συστημάτων, όπως γραμμικά, 
κοχλιωτά και πολυκέφαλα ζυγιστικά αναλόγως του τύπου προϊόντος και απαιτούμενης 
παραγωγικότητας.

Μηχανές Οριζόντιας Φόρτωσης (Flowpack)
Η συσκευασία υψηλής φραγής αερίων που δημιουργείται υπερπληρώνεται με 
διμερή ή τριμερή μίγματα αερίου προστατεύοντας το προϊόν κατά τη μεταφορά του, 
εξασφαλίζοντας στο μέγιστο τη διατηρησιμότητά του. 

l Υψηλή παραγωγικότητα έως και 100 τεμάχια το λεπτό 
 σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα! 

l Δραστική μείωση του κόστους συσκευασίας (εργατικού & αναλώσιμου). 

l 70% λιγότερο πλαστικό σε σχέση με υπάρχουσες λύσεις σε 100% 
 ανακυκλώσιμες προτάσεις. 

l Αυτόματη & εύκολη διασύνδεση με εξοπλισμό επεξεργασίας π.χ. φορμαριστικές, 
 extruder & μεριδοποίησης.

l Κόμπακτ διαστάσεις, υγειονομικός σχεδιασμός, γρήγορη αλλαγή μεταξύ 
 διαφορετικών προϊόντων.

Αυτομ. Γραμμή Κενού - Συρρίκνωσης (Flowbag)
l Εξοικονόμηση υλικών συσκευασίας κατά 20-30%.

l Μείωση κόστους εργατικών μέσω αυτοματοποίησης στην τοποθέτηση των προϊόντων.

l Ασφαλείς συσκευασίες. Το φιλμ υψηλής φραγής έρχεται σε επαφή με το προϊόν μόνο
 μακριά από την περιοχή σφράγισης.

l Αποφυγή επιμολύνσεων στο προϊόν λόγω ελάχιστων επαφών από το εργατικό
 προσωπικό στην τοποθέτησή του στη συσκευασία.



Φιλμ Σφράγισης Σκευών
Για κλείσιμο σκευών και κυπέλλων κάθε υλικού (lidding films),
μονοστρωματικά ή πολυστρωματικά, μόνιμης κόλλησης (lock)
ή εύκολου ανοίγματος (easy open/ peel), με ή χωρίς 
αντιθαμβωτικές ιδιότητες (antifog), χαμηλής (LB) ή μέσης (MB) 
ή υψηλής (HB) φραγής αερίων, κατάλληλα για κατάψυξη, ψύξη, 
μικροκύματα, ψήσιμο σε φούρνο (σε συνδυασμό με ψηνόμενα 
σκεύη) κ.λπ.

Φιλμ Θερμοδιαμόρφωσης
Εύκαμπτα ή άκαμπτα (flexible or rigid),  
μονοστρωματικά ανακυκλώσιμα ή πολυστρωματικά, 
μέσης ή υψηλής φραγής αερίων, ψηνόμενα κ.λπ.

Σακούλες Κενού (Vacuum)
Έτοιμες σακούλες PA/ PE:

Ποικιλία πάχους, διαστάσεων, αριθμού κολλήσεων, 
διαφανείς ή χρωματιστές, με δυνατότητα εκτύπωσης.

Εξειδικευμένες:

Υψηλής φραγής, για παστερίωση και ψήσιμο, για βαθειά 
κατάψυξη, εξωτερικού κενού, με πιέτες, sous vide κ.λπ. 
Διαθέσιμες και πλήρως ανακυκλώσιμες σακούλες κενού.

Φιλμ Συρρίκνωσης
Ειδικός τύπος υψηλής φραγής για συσκευασία 
τυροκομικών σε κατάλληλες flowpack μηχανές. 

Πολυολεφίνης, μονοστρωματική ή πολυστρωματική δομή, 
αντιθαμβωτικά,  διπλωμένα (διπλά ή V) είτε σε μονή στρώση,
με καλή συρρικνωτική “μνήμη”.

Φιλμ Φακέλου
Από προσανατολισμένο πολυπροπυλένιο (BOPP)
ή πολυστρωματικά.
Δυνατότητα για υψηλή φραγή, αντοχή σε κατάψυξη κ.ά.

Άνω Φιλμ Skin
Με φραγή αερίων και για κόλληση σε υποστρώματα
από διαφορετικά υλικά.Σακούλες Κενού – Συρρίκνωσης

- Υψηλής (HB) φραγής αερίων.
- Διαφανείς ή εκτυπωμένες.
- Μεγάλο εύρος πάχους σακουλών για
  εξειδικευμένες εφαρμογές.



Χάρτινοι Δίσκοι για Συσκευασία 
Skin (Skinboards)
Ποικιλία στάνταρ διαστάσεων, δυνατότητα διαστάσεων κατά 
παραγγελία. Επιλογή πάχους χαρτονιού. Χαρτόνι από α’ ύλη 
προερχόμενη από βιώσιμες πηγές. Επίστρωση φραγής αερίων 
χωρίς χρήση κόλλας. Δυνατότητα “peel off to recycle”, για 
εύκολο διαχωρισμό της επίστρωσης από τη χάρτινη βάση, για 
σωστή ανακύκλωση - 100% ανακυκλωσιμότητα.
Δυνατότητα ποιοτικής εκτύπωσης σε όλη την επιφάνεια εμπρός 
– πίσω, και προσθήκης eurohole, κατά παραγγελία.

Τα Πρώτα στον Κόσμο Χάρτινα
Σκεύη για Τροποποιημένη
Ατμόσφαιρα (MAP)
Τα κορυφαία, υψηλής φραγής, οικολογικά σκεύη της Halopack©, 
για MAP και Skin.
Περιορίζουν τη χρήση πλαστικού έως και κατά 90% ανά σκεύος. 
100% ανακυκλώσιμα –αφού η εσωτερική επίστρωση μετά τη 
χρήση διαχωρίζεται εύκολα από το χαρτόνι ώστε επίστρωση 
και χαρτόνι να ανακυκλώνονται ξεχωριστά. Σφραγίζονται με το 
κατάλληλο φιλμ Halopack©. Αντοχή σε ψύξη και κατάψυξη
(-18°C), αναθέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων, δυνατότητα για 
ψήσιμο σε συμβατικό φούρνο (με αέρα), δυνατότητα πλήρους 
κάλυψης εκτύπωσης offset σε όλες τις εσωτερικές & εξωτερικές 
επιφάνειες. Δυνατότητα ειδικής επικάλυψης (machine coating), 
για ακόμη πιο μεγάλη αντοχή στην υγρασία και τα λίπη, για την 
αποφυγή λεκέδων, λερωμάτων κ.λπ.

Σκεύη APET
Εξαιρετική διαύγεια, χρήση και σε κατάψυξη.
Στεγανοποιούνται με φιλμ (μόνιμης κόλλησης ή εύκολου 
ανοίγματος – easy open). 
Σε ποικιλία σχεδίων, διαστάσεων και διαμερισμάτων.

Σκεύη PP (πολυπροπυλενίου)
Κατάλληλα για αναθέρμανση σε μικροκύματα, γέμισμα
εν θερμώ (hot filling), ακόμα και παστερίωση.
Ειδικοί τύποι για κατάψυξη ή με υψηλή φραγή αερίων. 
Στεγανοποιούνται με φιλμ (μόνιμης κόλλησης ή εύκολου 
ανοίγματος – easy open). Σε ποικιλία σχεδίων, χρωμάτων, 
διαστάσεων και διαμερισμάτων.

Σκεύη CPET
Κατάλληλα για: Ψήσιμο απ’ ευθείας στο σκεύος σε 
συμβατικό φούρνο με αέρα, έως και +220°C, αναθέρμανση 
σε μικροκύματα, χρήση σε βαθειά κατάψυξη έως –40°C, 
τροποποιημένη ατμόσφαιρα. Στεγανοποιούνται με φιλμ 
(μόνιμης κόλλησης ή εύκολου ανοίγματος – easy open).
Σε ποικιλία σχεδίων, χρωμάτων, διαστάσεων και 
διαμερισμάτων.



Πρέσες Χαρτιού και Πλαστικού
Μέσω της χρήσης των μηχανημάτων συμπίεσης χαρτιού και πλαστικού 
του γερμανικού Οίκου Κατασκευής HSM, επιτυγχάνεται η μείωση όγκου 
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων έως 95%. Διαθέτουν  άριστο σχεδιασμό και 
ποιότητα κατασκευής, καθώς και εξαιρετικά μεγάλα έμβολα και ιδιαίτερα 
ανθεκτική στην οδήγηση πλάκα πίεσης. 

Μηχανήματα Ποιοτικού Ελέγχου (Ανιχνευτές μετάλλων, X-rays,  
Ελεγκτές Βάρους, Αναλυτές Αερίων)
Με δεδομένες τις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς για τη διασφάλιση της υγιεινής στη συσκευασία τροφίμων κρίνεται αναγκαίος 
ο ποιοτικός έλεγχος των τροφίμων μέσω μηχανημάτων ανίχνευσης και ελέγχου. Η ευρεία γκάμα τέτοιων μηχανημάτων 
(ανιχνευτές μετάλλων, X-rays, ελεγκτές βάρους) του γερμανικού Οίκου Κατασκευής CASSEL MESSTECHNIK GmbH διακρίνεται 
για την άρτια ποιότητα κατασκευής και τους υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας αισθητήρες ανίχνευσης.

Αναλυτές αερίων (φορητοί και επιτραπέζιοι) του γερμανικού Οίκου Κατασκευής HTK για τον έλεγχο των υπολειμματικών 
επιπέδων Ο2 και CO2 στη συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP). Διακρίνονται για την ευκολία στη χρήση και την 
υψηλή ακρίβεια μετρήσεων, παρέχοντας αξιοπιστία στο τελικό προϊόν συσκευασίας.

Μηχανήματα Δευτερογενούς Συσκευασίας
Ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της πλήρωσης και συσκευασίας, επιτρέποντας
την πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία. Διατίθενται μηχανές για 
σχηματισμό χαρτοκιβωτίου, ημιαυτόματες ή πλήρως αυτόματες, συρρικνωτικές 
μηχανές για ομαδικές συσκευασίες και μηχανές παλετοποίησης που τυλίγουν το 
προϊόν με stretch φιλμ.



1990 19991994 2004

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 
την διάθεση μηχανημάτων 
πρωτογενούς συσκευασίας, 
διευρύνοντας την γκάμα της 

και τη γνώση της.

2005

2021

2006

2013

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Συνεργασία με Hefestus LTD
για μηχανήματα κλεισίματος 

σκευών με φιλμ, με 
πατενταρισμένη δυνατότητα 

τροποποιημένης ατμόσφαιρας 
αερίων.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Εξασφάλιση αποκλειστικής
διανομής των φιλμ της

Plastopil. Εξειδικευμένα φιλμ 
για τροποποιημένη ατμόσφαιρα, 
ψήσιμο, κατάψυξη, παστερίωση 

κ.λπ.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Μεταφορά της έδρας της 
εταιρείας στην Παλλήνη, σε νέο 

μεγαλύτερο κτήριο 2.800 m2.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Εξασφάλιση αποκλειστικής 
διανομής του απόλυτου χάρτινου 

σκεύους Halopack, ανακυκλώσιμου 
με δυνατότητα για τροποποιημένη 
ατμόσφαιρα. Λήψη απόφασης για 

επένδυση στην παραγωγή των 
καινοτόμων σκευών Halopack

στην Ελλάδα.

2020

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Νέα στρατηγική της εταιρείας, 
με επένδυση σε νέες ιδιόκτητες 

σύγχρονες εγκαταστάσεις 
4.000m². Συνέχιση της 

επένδυσης  σε τεχνολογικά 
καταρτισμένο προσωπικό.

2015

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

Νέα συνεργασία, μεταξύ 
άλλων, με τον κατασκευαστή 

μηχανημάτων
Tauras-Fenix, έναν από τους 

μεγαλύτερους σχεδιαστές και 
κατασκευαστές εξοπλισμού 
συσκευασίας στον κόσμο.

2010

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Συνεργασία με μία από τις 
πλέον αξιόπιστες εταιρείες 

στα μηχανήματα vacuum, την 
γερμανική Boss Vacuum. 

H Πορεία μας



Diamond of the Greek Economy
Για τέσσερα συναπτά έτη, βραβεύθηκε ως Diamond of the Greek Economy, για την υγιή και 
αναπτυσσόμενη επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η συγκεκριμένη διάκριση αναδεικνύει 
τις δυναμικότερες και υγιέστερες ελληνικές επιχειρήσεις, στηριζόμενη σε συγκεκριμένους 
οικονομικούς δείκτες και κριτήρια όπως η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα, η 
σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια κλπ. Ταυτοχρόνως, συνυπολογίζονται συγκεκριμένοι παράγοντες, 
όπως τα επενδυόμενα κεφάλαια από μέρους των εταιρειών, η πολιτική τους στο ανθρώπινο 
δυναμικό καθώς επίσης και η αντίστοιχη πολιτική σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

Green Awards
Επίσης έλαβε τρεις σημαντικές διακρίσεις κερδίζοντας
τρία Green Awards το 2022, συμπεριλαμβανομένου 
του Brand Of The Year 2022, για την προώθηση του 
καινοτόμου, βιώσιμου, φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος συσκευασίας Halopack.

Διακρίσεις



Η πλέον των τριάντα ετών πορεία της εταιρείας στην αγορά την έχει καταστήσει μία εκ των κορυφαίων 
στο χώρο της συσκευασίας τροφίμου, καθώς κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς, εξυπηρετώντας τις 
ανάγκες τόσο των μικρών παραγωγών όσο και των μεγάλων εξαγωγικών βιομηχανιών.

Σ υνεργάτες μας





Διαθέτουμε ιστορικό καινοτόμων, αξιόπιστων και οικονομικών λύσεων συσκευασίας.

Εκπροσωπούμε καταξιωμένους οίκους του εξωτερικού, στοχεύοντας στην αξιοπιστία και την ποιότητα.

Έχουμε συνδυασμένη εμπειρία πολλών ετών στη συσκευασία τροφίμου και όχι μόνο.

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα υλικών και μηχανημάτων υποστηρίζοντας τόσο το μικρό παραγωγό όσο και τις μεγάλες 
βιομηχανίες.

Η εταιρική κουλτούρα μας διαπνέεται από σεβασμό, ειλικρίνεια και μακροχρόνια εμπιστοσύνη.

Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό τόσο επιστημονικό όσο και τεχνικό, πάντα με διάθεση να δώσει λύσεις και να 
βοηθήσει τους πελάτες μας τόσο πριν αλλά και μετά την πώληση των προϊόντων μας.

Ενημερωνόμαστε τακτικά μέσω σεμιναρίων αλλά και εκθέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό για όλες τις εξελίξεις 
και τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της συσκευασίας ώστε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή/ 
λύση ανάλογα με το προϊόν σας.

Διαθέτουμε άμεση τεχνική κάλυψη και τηλεφωνική υποστήριξη με πλήρη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 
όλα τα μηχανήματά μας σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω δικού μας εξειδικευμένου και πιστοποιημένου τεχνικού 
προσωπικού.

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές αλλά και μεγάλη 
ποικιλία υλικών και μηχανημάτων ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Εν κατακλείδι, προοδεύουμε και εξελισσόμαστε γιατί αγαπάμε τη συσκευασία.

Κέρδος Συνεργασίας
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