
κωδικός  

erp
φωτογραφία είδους περιγραφή μον.μετρ.

κωδικός  

ERP      

44-423 

716008 

DEISS Universal Σάκος Υγιεινής-Σερβιετών Light 15χ26cm Λευκός

■ Ειδικός σάκος για γυναικείων απορριμμάτων

■ 30 τεμ/πακ - 25 πακ/κιβ

τιμή πακέτου 30 τεμ:

κωδικός  

ERP      

44-433

716005

DEISS Universal Σάκος Απορριμμάτων Light 40x40cm Λευκός

■ Σάκος ειδικός για καλαθάκια δωματίων - γραφείων & wc

■ Με αστεροειδή ραφή για εξαιρετική στεγανότητα 

■ Μέγιστη οικονομία

■ Χωρητικότητα 12Lt

■ 100 τεμ/ρολό - 25 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

100 τεμ:

κωδικός  

ERP      

επι 

παραγ.

716004

DEISS Universal Plus Σάκος Απορριμμάτων Light 45x52cm Λευκός

■ Σάκος κανονικός για καλαθάκια γραφείων & wc 

■ Με αστεροειδή ραφή για εξαιρετική στεγανότητα 

■ Μέγιστη οικονομία

■ Χωρητικότητα 16Lt

■ 100 τεμ/ρολό - 25 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

100 τεμ:

κωδικός  

ERP      

00-000

717004

DEISS First Σάκος Απορριμμάτων Medium 46x52cm Λευκός

■Ανθεκτικός σάκος για καλαθάκια γραφείων & wc  

■ Με αστεροειδή ραφή για εξαιρετική στεγανότητα 

■ Χωρητικότητα 18Lt

■ 50 τεμ/ρολό - 25 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

50 τεμ:

κωδικός   

ERP     

44-405

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΤΑΛ WC

44-405

Σάκος Απορριμμάτων Vita Safe 50x50cm Light Λευκός

■ Σάκος για τα πεντάλ των wc  

■ Μέγιστη οικονομία / πάχος 10mic

■ Χωρητικότητα 25Lt

■ 20 τεμ/ρολό - 90 ρολά/κιβ+C6

Τιμή Ρολού

20 τεμ:

κωδικός      

ERP     

44-462     

44-462

Σάκος κλασικός χύμα με το κιλό,  strong  50χ50cm Μαύρος                                          

Πάχος ±80mic, βάρος τεμαχίου ±40γρμ / τεμάχια ±25 στο Kg 

■ Σάκος για μικρούς κάδους, χαρτοδοχεία και ειδικά σημεία 

■ εξαιρετικής αντοχής σε αιχμηρά αντικείμενα και υγρά 

■ Μέγιστης αντοχής βάρους απορριμμάτων

■ δέμα 20 κιλών+A13

κιλό

κωδικός  

ERP      

44-407

716001

DEISS Universal Σάκος κοινόχρηστων χώρων Light 50x60cm Γκρί

■ Ελαστικός σάκος για ελαφριά απορρίμματα

■ Με αστεροειδή ραφή για εξαιρετική στεγανότητα

■ Μέγιστη οικονομία για ελαφριές χρήσεις

■ Μεσαία χωρητικότητα 80Lt

■ 50 τεμ/ρολό - 40 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

50 τεμ:

κωδικός  

ERP      

επι 

παραγ.

719112

DEISS Universal Σάκος κοινόχρηστων Medium 50x60cm Διάφανος

■ Σάκος μεγάλος για καλαθάκια γραφείων & wc 

■ Με αστεροειδή ραφή για εξαιρετική στεγανότητα 

■ Μέγιστη οικονομία

■ Χωρητικότητα 30Lt+B9

■ 50 τεμ/ρολό - 40 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

50 τεμ:

κωδικός  

ERP    

44-508

44-508

Σάκος λεπτός χαρτοδοχείων χωρίς κορδόνι Light 50x60cm Μαύρος

■ Ειδικός σάκος για ελαφριά απορρίμματα

■ Μέγιστη οικονομία για ελαφριές χρήσεις / πάχος 15mic

■ Μικρή χωρητικότητα 40Lt

■ 30 τεμ/ρολό - 50 ρολά/κιβ

Τιμή  Ρολού  30 τεμ:

κωδικός      

ERP     

44-145            

44-145

Σάκος κλασικός χύμα μεγάλων κάδων extra strong  50χ60cm Μαύρος                 

Πάχος ±80mic, βάρος τεμαχίου ±50γρμ / τεμάχια ±20 στο Kg 

■ Σάκος για μεγάλους κάδους & εξωτερικούς χώρους

■ εξαιρετικής αντοχής σε αιχμηρά αντικείμενα και υγρά 

■ Μέγιστης αντοχής βάρους απορριμμάτων

■ δέμα 20 κιλών

κιλό

κωδικός  

ERP    

45-989

ΠΡΟΘΑΛΑΜΩΝ WC

45-989

Σάκος λεπτός προθαλάμων wc Light 55x75cm Μαύρος

■ Ειδικός σάκος για ελαφριά απορρίμματα

■ Μέγιστη οικονομία για ελαφριές χρήσεις / πάχος 23mic

■ Xωρητικότητα 35Lt

■ 10 τεμ/ρολό - 60 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

20 τεμ:
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Ανάλυση μεταξύ 32 επιλογών ανά διάσταση, πάχος, βάρος και βάση της χρηστικότητος και του όγκου των κάδων.



κωδικός      

ERP     

44-443     

44-443

Σάκος κλασικός χύμα μεγάλων κάδων strong  55χ60cm Μαύρος                    Πάχος 

±80mic, βάρος τεμαχίου ±53γρμ / τεμάχια ±19 στο Kg 

■ Σάκος για μικρούς κάδους, χαρτοδοχεία και ειδικά σημεία 

■ εξαιρετικής αντοχής σε αιχμηρά αντικείμενα και υγρά 

■ δέμα 20 κιλών

κιλό

κωδικός      

ERP     

44-147            

44-147

Σάκος κλασικός χύμα μεγάλων κάδων extra strong  70χ90cm Μαύρος                 

Πάχος ±80mic, βάρος τεμαχίου ±91γρμ / τεμάχια ±11+C34 στο Kg 

■ Σάκος για μεγάλους κάδους & εξωτερικούς χώρους

■ εξαιρετικής αντοχής σε αιχμηρά αντικείμενα και υγρά 

■ Μέγιστης αντοχής βάρους απορριμμάτων

■ δέμα 20 κιλών

κιλό

κωδικός  

ERP     

44-140

716011 (ειδικό μέγεθος χαρτοδοχείων TORK προθαλάμων wc)

DEISS Universal Σάκος χαρτοδοχείων Light 60x72cm Λευκός

■ Ελαστικός σάκος για ελαφριά απορρίμματα

■ Με αστεροειδή ραφή για εξαιρετική στεγανότητα

■ Μέγιστη οικονομία για ελαφριές χρήσεις

■ Μεσαία χωρητικότητα 80Lt

■ 50 τεμ/ρολό - 40 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

50 τεμ:

κωδικός  

ERP     

44-430

719023

DEISS premium Σάκος χαρτοδοχείων strong 60x80cm Μπλέ

■ Σάκος μεγάλος για κοινόχρηστα χαρτοδοχία & κάδους 

■ Με αστεροειδή ραφή για εξαιρετική στεγανότητα 

■ Μέγιστη οικονομία

■ Χωρητικότητα 75Lt

■ 25 τεμ/ρολό - 10 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

25 τεμ:

κωδικός    

ERP      

επι 

παραγ.      

717001

DEISS First Σάκος χαρτοδοχείων Medium 61x85cm Λευκός

■ Ελαστικός σάκος για ελαφριά απορρίμματα

■ Με αστεροειδή ραφή για εξαιρετική στεγανότητα

■ Μέγιστη οικονομία για ελαφριές χρήσεις+A17

■ Μεσαία χωρητικότητα 80Lt

■ 50 τεμ/ρολό - 6 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

50 τεμ:

κωδικός    

ERP      

επι 

παραγ.     

716010

DEISS Universal Plus Σάκος χαρτοδοχείων Light 63x85cm Λευκός

■ Σάκος για καλαθάκια γραφείων & wc 

■ Με αστεροειδή ραφή για εξαιρετική στεγανότητα 

■ Μέγιστη οικονομία

■ Χωρητικότητα 80Lt

■ 40 τεμ/ρολό - 9 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

40 τεμ:

κωδικός      

ERP     

44-424     

44-424

Σάκος κλασικός χύμα μεγάλων κάδων extra strong  65χ85cm Μαύρος                 

Πάχος ±80mic, βάρος τεμαχίου ±90γρμ / τεμάχια ±11 στο Kg 

■ Σάκος για μεγάλους κάδους & χαρτοδοχεία 

■ εξαιρετικής αντοχής σε αιχμηρά αντικείμενα και υγρά 

■ Μέγιστης αντοχής βάρους απορριμμάτων

■ δέμα 20 κιλών

κιλό

κωδικός      

ERP     

44-446

φθηνότερη ανα τεμάχ. από τις χύμα 

44-446

Σάκος σε ρολό για μεγάλους κάδους extra strong 65x90cm Μαύρος

■ Σάκος χονδρος για μεγάλους κάδους & χαρτοδοχεία 

■ Σε ρολό για ευκολία αποθήκευσης και κοστολόγησης

■ Μέγιστης αντοχής βάρους-δεν σχίζονται από αιχμηρά απορρίμματα

■ Χωρητικότητα 60Lt  (βάρος 42γρμ)

■ 10 τεμ/ρολό - 20 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

10 τεμ:

κωδικός      

ERP       

44-460     

44-460

Σάκος κλασικός χύμα μεγάλων κάδων extra strong  70χ90cm Μαύρος                 

Πάχος ±70mic, βάρος τεμαχίου ±100γρμ / τεμάχια ±10στο Kg 

■ Σάκος για μεγάλους κάδους & χαρτοδοχεία 

■ εξαιρετικής αντοχής σε αιχμηρά αντικείμενα και υγρά 

■ Μέγιστης αντοχής βάρους απορριμμάτων

■ δέμα 20 κιλών

κιλό

κωδικός      

ERP     

επι 

παραγ.

00-000  (εξειδικευμένη διάσταση ειδικού βάρους/πάχους)

Σάκος σε ρολό για μεγάλους κάδους extra strong 70χ100cm Μαύρος

■ Σάκος χονδρός για μεγάλους κάδους & χαρτοδοχεία 

■ Σε ρολό για ευκολία αποθήκευσης και κοστολόγησης

■ Μέγιστης αντοχής βάρους-δεν σχίζονται από αιχμηρά απορρίμματα

■ Χωρητικότητα 130Lt  (βάρος 55γρμ)

■ 25 τεμ/ρολό - 10 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

10 τεμ:

κωδικός    

ERP      

επι 

παραγ.

718008 (βιοδιασπώμενος - οικολογικός)

DEISS ECOFINE Σάκος χαρτοδοχείων Light 70x110cm Διάφανος

■ Σάκος "οικολογικός - βιοδιασπώμενος" ορόφων (Housekeeping)

■ Με αστεροειδή ραφή για εξαιρετική στεγανότητα 

■ Εναρμονισμένος με τα νέα οικολογικά προτυπα

■ Χωρητικότητα 80Lt

■ 25 τεμ/ρολό - 10 ρολά/κιβ

τιμή  ρολού  25τεμ :
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κωδικός      

ERP     

44-421

φθηνότερη ανα τεμάχ. από τις χύμα 

44-421

Σάκος σε ρολό για μεγάλους κάδους extra strong 80x110cm Μαύρος

■ Σάκος χονδρός για μεγάλους κάδους & χαρτοδοχεία 

■ Μέγιστης αντοχής βάρους-δεν σχίζονται από αιχμηρά απορρίμματα

■ Χωρητικότητα 125Lt  (βάρος 78γρμ)

■ 25 τεμ/ρολό - 10 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

10 τεμ:

κωδικός      

ERP       

44-420    

44-420

Σάκος κλασικός χύμα μεγάλων κάδων extra strong  80χ110cm Μαύρος                 

Πάχος ±80mic, βάρος τεμαχίου ±140γρμ / τεμάχια ±7 στο Kg 

■ Σάκος για μεγάλους κάδους & χαρτοδοχεία 

■ εξαιρετικής αντοχής σε αιχμηρά αντικείμενα και υγρά 

■ Μέγιστης αντοχής βάρους απορριμμάτων

■ δέμα 20 κιλών

κιλό

κωδικός      

ERP     

44-081

φθηνότερη ανα τεμάχ. από τις χύμα 

44-081

Σάκος σε ρολό για μεγάλους κάδους extra strong 90x110cm Μαύρος

■ Σάκος πολύ χονδρός για μεγάλους κάδους & εξωτερικούς χώρους

■ Σε ρολό για ευκολία αποθήκευσης και κοστολόγησης

■ Μέγιστης αντοχής βάρους-δεν σχίζονται από αιχμηρά απορρίμματα

■ Χωρητικότητα 160Lt (βάρος 93γρμ)

■ 10 τεμ/ρολό - 15 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

10 τεμ:

κωδικός      

ERP      

44-461  

44-461

Σάκος κλασικός χύμα μεγάλων κάδων extra strong  90χ110cm Μαύρος                 

Πάχος ±80mic, βάρος τεμαχίου ±160γρμ / τεμάχια ±6 στο Kg 

■ Σάκος για μεγάλους κάδους & εξωτερικούς χώρους

■ εξαιρετικής αντοχής σε+A25 αιχμηρά αντικείμενα και υγρά 

■ Μέγιστης αντοχής βάρους απορριμμάτων

■ δέμα 20 κιλών

κιλό

κωδικός      

ERP      

44-410  

44-410

Σάκος κλασικός χύμα μεγάλων κάδων extra strong  90χ120cm Μαύρος                 

Πάχος ±80mic, βάρος τεμαχίου ±170γρμ / τεμάχια ±6 στο Kg 

■ Σάκος για μεγάλους κάδους & εξωτερικούς χώρους

■ εξαιρετικής αντοχής σε+A25 αιχμηρά αντικείμενα και υγρά 

■ Μέγιστης αντοχής βάρους απορριμμάτων

■ δέμα 20 κιλών

κιλό

κωδικός      

ERP     

44-448

φθηνότερη ανα τεμάχ. από τις χύμα 

44-448

Σάκος σε ρολό για μεγάλους κάδους extra strong 90x130cm Μαύρος

■ Σάκος πολύ χονδρός για μεγάλους κάδους & εξωτερικούς χώρους

■ Σε ρολό για ευκολία αποθήκευσης και κοστολόγησης

■ Μέγιστης αντοχής βάρους-δεν σχίζονται από αιχμηρά απορρίμματα

■ Χωρητικότητα 220Lt  (βάρος 113γρμ)

■ 10 τεμ/ρολό - 15 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

10 τεμ:

κωδικός      

ERP       

44-449

44-449

Σάκος ρολό πολύ μεγάλων κάδων extra strong 110x130cm Μαύρος

■ Σάκος πολύ χονδρός για πολύ μεγάλους κάδους & εξωτερικούς χώρους 

■ Σε ρολό για ευκολία αποθήκευσης και κοστολόγησης

■ Μέγιστης αντοχής βάρους-δεν σχίζονται από αιχμηρά απορρίμματα

■ Χωρητικότητα 240Lt  (βάρος 125γρμ)

■ 10 τεμ/ρολό - 15 ρολά/κιβ

Τιμή Ρολού

10 τεμ:

κωδικός      

ERP      

44-463  

44-463

Σάκος χύμα πολύ μεγάλων κάδων extra strong 110χ130cm Μαύρος                 

Πάχος ±80mic, βάρος τεμαχίου ±200γρμ / τεμάχια ±5 στο Kg 

■ Σάκος πολύ χονδρός για πολύ μεγάλους κάδους & εξωτερικούς χώρους 

■ εξαιρετικής αντοχής σε αιχμηρά αντικείμενα και υγρά 

■ Μέγιστης αντοχής βάρους απορριμμάτων

■ δέμα 20 κιλών

κιλό

κωδικός      

ERP      

44-146  

44-146

Σάκος κλασικός χύμα μεγάλων κάδων extra strong 120χ140cm Μαύρος                 

Πάχος ±70mic, βάρος τεμαχίου ±270γρμ / τεμάχια ±4 στο Kg 

■ Σάκος για μεγάλους κάδους & εξωτερικούς χώρους 

■ εξαιρετικής αντοχής σε αιχμηρά αντικείμενα και υγρά 

■ Μέγιστης αντοχής βάρους απορριμμάτων

■ δέμα 20 κιλών

κιλό

κωδικός      

ERP      

44-425 

44-425

Σάκος χύμα πολύ μεγάλων κάδων extra strong 130χ150cm Μαύρος                 

Πάχος ±80mic, βάρος τεμαχίου ±310γρμ / τεμάχια ±3 στο Kg 

■ Σάκος πολύ χονδρός για πολύ μεγάλους κάδους & εξωτερικούς χώρους 

■ εξαιρετικής αντοχής σε αιχμηρά αντικείμενα και υγρά 

■ Μέγιστης αντοχής βάρους απορριμμάτων

■ δέμα 20 κιλών

κιλό

Γενικές παρατηρήσεις
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