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ΣΟΥΒΕΡ µ ιας  χρήσης

Το σουβέρ αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για ένα σωστό σερβίρισµα, προσθέτοντας αξία στο προϊόν και στις υπηρεσίες 
που προσφέρονται στον καταναλωτή. Η σωστή παρουσία παράλληλα µε τη λειτουργικότητα του, είναι απαραίτητα στοιχεία 
που είναι επιθυµητά από κάθε πελάτη. Το πάχος ενός σουβέρ (sousverre) µπορεί να αποτελείται απο πολλές ποιότητες υλικών, 
ξεκινώντας απο ένα λεπτό φύλλο ειδικού απορροφητικού χαρτιού µέχρι και 11 φύλλα απορροφητικού υλικού µε βάση 
νάυλον.

Οι δυο βασικές κατηγοριοποιήσεις διακρίνονται σε σουβέρ µιας χρήσης µε νάυλον και χωρίς.  Πιο αναλυτικά:

Τα πολύφυλλα σουβέρ κατασκευάζονται από στρώσεις ειδικού απορροφητικού 
υλικού και ανά περίπτωση περιέχουν (ή όχι) νάυλον σαν βάση ή περιέχεται το 
νάυλον ανάµεσα από τα φύλλα του χαρτιού. 
∆ιατίθενται στις ακόλουθες νέες ποιότητες, ξεκινώντας από το ελαφρύτερο: 
3φυλλο µε νάυλον ανάµεσα (νέο), 4φυλλο µε νάυλον βάση (νέο), 6φυλλο µε 
νάυλον βάση, 9φυλλο µε νάυλον βάση, 11φυλλο µε νάυλον βάση (νέο). 
Μια γκάµα ποιοτήτων σουβέρ ικανή να καλύψει κάθε απαίτηση, διατηρώντας 
παράλληλα έναν οικολογικό χαρακτήρα και ένα αυστηρά πιστοποιηµένο 
σύστηµα παραγωγής. 
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ΣΟΥΒΕΡ µ ιας  χρήσης

1 έως 4 χρώµατα

στρογγυλό, τετράγωνο, µαργαρίτα 

συν µεγάλη γκάµα διαθέσιµων άλλων σχηµάτων

εκτύπωση

σχήµατα

από 1.000 τµχ.ελ. ποσότητα

µε εκτύπωση

ποιότητες

χαρακτηριστικά ανά ποιότητα

Νέα ποιότητα µε καινοτόµα χαρακτηριστικά, καθώς το νάυλον βρίσκεται κολληµένο 
ενδιάµεσα από τα 3 φύλλα του υλικού και δεν είναι ορατό εξωτερικά. 
100% αδιάβροχο και µε οικολογική όψη.

Νέα ποιότητα µε 4 φύλλα υλικού και νάυλον στη βάση. Μια οικονοµική λύση µε 
ικανοποιητικό βαθµό απορροφητικότητας και αντοχής. Συνιστάται για µεγαλές ποσότητες 
και γρήγορες αλλαγές στη χρήση του.

Η πιο διαδεδοµένη ποιότητα µε 6 φύλλα υλικού και νάυλον στη βάση. Αποτελεί µια 
πολύ καλή ποιοτικά λύση που συγχρόνως παραµένει οικονοµική και έχει πολύ καλή 
απορροφητικότητα στα υγρά. 

Μια πιο premium ποιότητα µε 9 φύλλα υλικού και νάυλον στη βάση. Τα επιπλέον 
φύλλα προσδίδουν πάχος και καλύτερη απορροφητικότητα που οδηγούν σε υψηλότερη 
αντοχή κατά τη χρήση. Η χρήση του συνιστάται σε χώρους µε µεγαλύτερες απαιτήσεις 
είτε στην αντοχή είτε στην ποιότητα.

Η κορυφαία επιλογή των 11 φύλλων υλικού µε νάυλον στη βάση. Η ποιότητα αυτή 
περιέχει 11 φύλλα και αποτελεί το πιο παχύ υλικό που διατίθεται. Με αυτή την επιλογή 
επιτυγχάνεται η µέγιστη απορροφητικότητα και αντοχή στα υγρά κατά τη διάρκεια 
χρήσης. ∆ιαγράφει σχεδόν τον όρο 'µιας χρήσης'...

πιστοποιήσεις

υλικών
(ανάλυση σηµάνσεων, σελ. 50)

4φυλλο µε νάυλον βάση

6φυλλο µε νάυλον βάση

9φυλλο µε νάυλον βάση

11φυλλο µε νάυλον βάση

χαρτί νάυλον

3φυλλο µε νάυλον ενδιάµεσα στα φύλλα

νάϋλον
ενδιάµεσα

90x90mm88x88mm
καµπύλη γωνία ορθή γωνία

90mm50 έως 110mm

Credit 
material

PEFC
TM

ECF
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από 1.000 τεµ.ελ. ποσότητα

µε εκτύπωση

ποιότητες

χαρακτηριστικά ανά ποιότητα

Τα µονόφυλλα σουβέρ αποτελούν τη πιο οικονοµική επιλογή, χωρίς όµως να 
παύουν να είναι λειτουργικά. Το πάχος τους µπορεί να είναι απο ένα πολύ λεπτό 
υλικό ώστε να τοποθετείται ανάµεσα στο πιατάκι και το φλιτζάνι του καφέ, έως 
λεπτό χαρτονάκι για πιο απαιτητικές χρήσεις.

Μια ιδιαίτερη επιλογή µε 10 στρώσεις φύλλων υψηλά πιεσµένες µεταξύ τους.
Χωρις νάυλον, µε υψηλή απορροφητικότητα και πιο σκληρό απο τα πολύφυλλα 
µε νάυλον. 100% σανακυκλώσιµο & βιοδιασπώµενο.

πιστοποιήσεις

υλικών
(ανάλυση σηµάνσεων, σελ. 50)

10φυλλο χωρίς νάυλον

χαρτί νάϋλον

1φυλλο χωρίς νάυλον

90x90mm88x88mm
καµπύλη γωνία ορθή γωνία

90mm50 έως 110mm

Credit 
material

PEFC
TM

ECF

πάχος

Τα πολύφυλλα σουβέρ αποτελούν µια ξεχωριστή κατηγορία,αφού κατασκευάζονται από στρώσεις ειδικού απορροφητικού 
υλικού χωρίς νάυλον. Μια κατηγορία σουβέρ που καλύπτει όλη τη γκάµα, απο το πιο ψιλό έως το πιο παχύ σουβέρ (10φυλλο), 
διατηρώντας παράλληλα και οικολογικό χαρακτήρα.

50gr. 80gr. 150gr. 200gr. 400gr.
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υλικού χωρίς νάυλον. Μια κατηγορία σουβέρ που καλύπτει όλη τη γκάµα, απο το πιο ψιλό έως το πιο παχύ σουβέρ (10φυλλο), 
διατηρώντας παράλληλα και οικολογικό χαρακτήρα.

50gr. 80gr. 150gr. 200gr. 400gr.
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ΣΟΥΒΕΡ µ ιας  χρήσης

Το σουβέρ αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για ένα σωστό σερβίρισµα, προσθέτοντας αξία στο προϊόν και στις υπηρεσίες 
που προσφέρονται στον καταναλωτή. Η σωστή παρουσία παράλληλα µε τη λειτουργικότητα του, είναι απαραίτητα στοιχεία 
που είναι επιθυµητά από κάθε πελάτη. Το πάχος ενός σουβέρ (sousverre) µπορεί να αποτελείται απο πολλές ποιότητες υλικών, 
ξεκινώντας απο ένα λεπτό φύλλο ειδικού απορροφητικού χαρτιού µέχρι και 11 φύλλα απορροφητικού υλικού µε βάση 
νάυλον.

Οι δυο βασικές κατηγοριοποιήσεις διακρίνονται σε σουβέρ µιας χρήσης µε νάυλον και χωρίς.  Πιο αναλυτικά:

Τα πολύφυλλα σουβέρ κατασκευάζονται από στρώσεις ειδικού απορροφητικού 
υλικού και ανά περίπτωση περιέχουν (ή όχι) νάυλον σαν βάση ή περιέχεται το 
νάυλον ανάµεσα από τα φύλλα του χαρτιού. 
∆ιατίθενται στις ακόλουθες νέες ποιότητες, ξεκινώντας από το ελαφρύτερο: 
3φυλλο µε νάυλον ανάµεσα (νέο), 4φυλλο µε νάυλον βάση (νέο), 6φυλλο µε 
νάυλον βάση, 9φυλλο µε νάυλον βάση, 11φυλλο µε νάυλον βάση (νέο). 
Μια γκάµα ποιοτήτων σουβέρ ικανή να καλύψει κάθε απαίτηση, διατηρώντας 
παράλληλα έναν οικολογικό χαρακτήρα και ένα αυστηρά πιστοποιηµένο 
σύστηµα παραγωγής. 
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ΣΟΥΒΕΡ µ ιας  χρήσης

1 έως 4 χρώµατα

στρογγυλό, τετράγωνο, µαργαρίτα 

συν µεγάλη γκάµα διαθέσιµων άλλων σχηµάτων

εκτύπωση

σχήµατα

από 1.000 τµχ.ελ. ποσότητα

µε εκτύπωση

ποιότητες

χαρακτηριστικά ανά ποιότητα

Νέα ποιότητα µε καινοτόµα χαρακτηριστικά, καθώς το νάυλον βρίσκεται κολληµένο 
ενδιάµεσα από τα 3 φύλλα του υλικού και δεν είναι ορατό εξωτερικά. 
100% αδιάβροχο και µε οικολογική όψη.

Νέα ποιότητα µε 4 φύλλα υλικού και νάυλον στη βάση. Μια οικονοµική λύση µε 
ικανοποιητικό βαθµό απορροφητικότητας και αντοχής. Συνιστάται για µεγαλές ποσότητες 
και γρήγορες αλλαγές στη χρήση του.

Η πιο διαδεδοµένη ποιότητα µε 6 φύλλα υλικού και νάυλον στη βάση. Αποτελεί µια 
πολύ καλή ποιοτικά λύση που συγχρόνως παραµένει οικονοµική και έχει πολύ καλή 
απορροφητικότητα στα υγρά. 

Μια πιο premium ποιότητα µε 9 φύλλα υλικού και νάυλον στη βάση. Τα επιπλέον 
φύλλα προσδίδουν πάχος και καλύτερη απορροφητικότητα που οδηγούν σε υψηλότερη 
αντοχή κατά τη χρήση. Η χρήση του συνιστάται σε χώρους µε µεγαλύτερες απαιτήσεις 
είτε στην αντοχή είτε στην ποιότητα.

Η κορυφαία επιλογή των 11 φύλλων υλικού µε νάυλον στη βάση. Η ποιότητα αυτή 
περιέχει 11 φύλλα και αποτελεί το πιο παχύ υλικό που διατίθεται. Με αυτή την επιλογή 
επιτυγχάνεται η µέγιστη απορροφητικότητα και αντοχή στα υγρά κατά τη διάρκεια 
χρήσης. ∆ιαγράφει σχεδόν τον όρο 'µιας χρήσης'...

πιστοποιήσεις

υλικών
(ανάλυση σηµάνσεων, σελ. 50)

4φυλλο µε νάυλον βάση

6φυλλο µε νάυλον βάση

9φυλλο µε νάυλον βάση

11φυλλο µε νάυλον βάση

χαρτί νάυλον

3φυλλο µε νάυλον ενδιάµεσα στα φύλλα

νάϋλον
ενδιάµεσα

90x90mm88x88mm
καµπύλη γωνία ορθή γωνία

90mm50 έως 110mm

Credit 
material

PEFC
TM

ECF
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ποιότητες

χαρακτηριστικά ανά ποιότητα

Τα µονόφυλλα σουβέρ αποτελούν τη πιο οικονοµική επιλογή, χωρίς όµως να 
παύουν να είναι λειτουργικά. Το πάχος τους µπορεί να είναι απο ένα πολύ λεπτό 
υλικό ώστε να τοποθετείται ανάµεσα στο πιατάκι και το φλιτζάνι του καφέ, έως 
λεπτό χαρτονάκι για πιο απαιτητικές χρήσεις.

Μια ιδιαίτερη επιλογή µε 10 στρώσεις φύλλων υψηλά πιεσµένες µεταξύ τους.
Χωρις νάυλον, µε υψηλή απορροφητικότητα και πιο σκληρό απο τα πολύφυλλα 
µε νάυλον. 100% σανακυκλώσιµο & βιοδιασπώµενο.

πιστοποιήσεις

υλικών
(ανάλυση σηµάνσεων, σελ. 50)
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Τα πολύφυλλα σουβέρ αποτελούν µια ξεχωριστή κατηγορία,αφού κατασκευάζονται από στρώσεις ειδικού απορροφητικού 
υλικού χωρίς νάυλον. Μια κατηγορία σουβέρ που καλύπτει όλη τη γκάµα, απο το πιο ψιλό έως το πιο παχύ σουβέρ (10φυλλο), 
διατηρώντας παράλληλα και οικολογικό χαρακτήρα.

50gr. 80gr. 150gr. 200gr. 400gr.
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Μια ιδιαίτερη επιλογή µε 10 στρώσεις φύλλων υψηλά πιεσµένες µεταξύ τους.
Χωρις νάυλον, µε υψηλή απορροφητικότητα και πιο σκληρό απο τα πολύφυλλα 
µε νάυλον. 100% σανακυκλώσιµο & βιοδιασπώµενο.

πιστοποιήσεις

υλικών
(ανάλυση σηµάνσεων, σελ. 50)

10φυλλο χωρίς νάυλον

χαρτί νάϋλον

1φυλλο χωρίς νάυλον

90x90mm88x88mm
καµπύλη γωνία ορθή γωνία

90mm50 έως 110mm

Credit 
material

PEFC
TM

ECF

πάχος

Τα πολύφυλλα σουβέρ αποτελούν µια ξεχωριστή κατηγορία,αφού κατασκευάζονται από στρώσεις ειδικού απορροφητικού 
υλικού χωρίς νάυλον. Μια κατηγορία σουβέρ που καλύπτει όλη τη γκάµα, απο το πιο ψιλό έως το πιο παχύ σουβέρ (10φυλλο), 
διατηρώντας παράλληλα και οικολογικό χαρακτήρα.

50gr. 80gr. 150gr. 200gr. 400gr.
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5χ70 cm

λευκό

1 έως 2 χρώµατα

500 τεµ.

διάσταση

χαρτί

εκτύπωση λογοτύπου

διάθεση

Ιδανικά για:

• Ξενοδοχεία

• ∆ωµάτια πλοίων

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

90χ200mm

χαρτί 300 gsm

όπως σχέδια no.1 και no.2

γυαλιστερή

ανά 100 τεµ.

διάσταση

υλικό

εκτύπωση

πλαστικοποίηση

συσκευασία

DO NOT DISTURB
PLEASE

MAKE UP
MY ROOM

PLEASE

DO NOT DISTURB
PLEASE

MAKE UP
MY ROOM

PLEASE

no.2no.1

Eτοιµοπαράδοτα door hangers µε προτυπωµένο σχέδιο. 
Πλαστικοποιηµένα και στις δυο όψεις για µεγαλύτερη 
αντοχή. ∆ιάθεση από 100 τεµάχια. Πολύ οικονοµικά.

∆ιαθέσιµα σχέδια

µαύρο, kraft, λαδί, γαλάζιο

9x16 cm κλειστή, 18x16 cm ανοιχτή

50 τεµ./πακέτο

άµεση

Θήκες αποδείξεων προτυπωµένες σε χρωµατιστά µατ χαρτόνια
πολυτελείας. ∆ιαθέσιµες και χωρίς καµία εκτύπωση, σκέτο 
χαρτί. Μια πολύ όµορφη, οικονοµική και διακριτική λύση για 
τις αποδείξεις σας.

χρώµατα

διαστάσεις

συσκευασία

διάθεση

kraft µαύρο γαλάζιο λαδί

45
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5χ70 cm

λευκό

1 έως 2 χρώµατα

500 τεµ.

διάσταση

χαρτί

εκτύπωση λογοτύπου

διάθεση

Ιδανικά για:

• Ξενοδοχεία

• ∆ωµάτια πλοίων

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

90χ200mm

χαρτί 300 gsm

όπως σχέδια no.1 και no.2

γυαλιστερή

ανά 100 τεµ.

διάσταση

υλικό

εκτύπωση

πλαστικοποίηση

συσκευασία

DO NOT DISTURB
PLEASE

MAKE UP
MY ROOM

PLEASE

DO NOT DISTURB
PLEASE

MAKE UP
MY ROOM

PLEASE

no.2no.1

Eτοιµοπαράδοτα door hangers µε προτυπωµένο σχέδιο. 
Πλαστικοποιηµένα και στις δυο όψεις για µεγαλύτερη 
αντοχή. ∆ιάθεση από 100 τεµάχια. Πολύ οικονοµικά.

∆ιαθέσιµα σχέδια

µαύρο, kraft, λαδί, γαλάζιο

9x16 cm κλειστή, 18x16 cm ανοιχτή

50 τεµ./πακέτο

άµεση

Θήκες αποδείξεων προτυπωµένες σε χρωµατιστά µατ χαρτόνια
πολυτελείας. ∆ιαθέσιµες και χωρίς καµία εκτύπωση, σκέτο 
χαρτί. Μια πολύ όµορφη, οικονοµική και διακριτική λύση για 
τις αποδείξεις σας.

χρώµατα

διαστάσεις

συσκευασία

διάθεση

kraft µαύρο γαλάζιο λαδί

45

ECOL INE

9 cm
στρογγυλό / τετράγωνο
500 τεµ.  / πακέτο

διάσταση
σχήµα
συσκευασία

9,3 cm
στρογγυλό, τετράγωνο
100 τεµ.  / πακέτο

διάσταση
σχήµα
συσκευασία

Η νέα σειρά µας ecoline συµβολίζει την επιτακτική ανάγκη χρήσης προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον. 
Πρόκειται για µια συλλογή προϊόντων που χαρακτηρίζονται από οικολογική συνείδηση. Κατασκευασµένα από 
ανακυκλώσιµες πρώτες ύλες ή από αµιγώς παρθένες πρώτες ύλες, πιστοποιηµένες µε πρότυπα παραγωγής
FSC και PEFC.
Επίσης όπου χρησιµοποιείται µελάνι, είναι χαµηλής µετανάστευσης και δεν περιέχει συστατικά χηµικά µε βάση
τα πετρελαιοειδή. Τα περισσότερα από τα προϊόντα ecoline µπορούν να θεωρηθούν κατά µεγάλο βαθµό 100% 
βιοδιασπώµενα. Έτσι ακόµα και στην περίπτωση που δεν ανακυκλωθούν, θα έχουν τη µικρότερη δυνατή 
επιβάρυνση για το περιβάλλον.
Η σειρά των προϊόντων ecoline δεν περιέχει κανένα ίχνος πλαστικού οποιασδήποτε µορφής.

Σουβέρ ατύπωτα απο πλήρως ανακυκλώσιµα
και βιοδιασπώµενα υλικά.
∆ιατίθενται σε δυο βασικές κατηγορίες:

• µιας χρήσης κραφτ καφέ

• πολλαπλής χρήσης λευκό 1,5mm

Η σειρά ecoline περιέχει φακέλους για µαχαιροπίρουνα, σουπλά, σουβέρ, κουτί lunch box, δαχτυλίδι ποτηριού
και θήκη βάφλας.

Πιο αναλυτικά:

ECOLINE MARIOLAS

46
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5χ70 cm

λευκό

1 έως 2 χρώµατα

500 τεµ.

διάσταση

χαρτί

εκτύπωση λογοτύπου

διάθεση

Ιδανικά για:

• Ξενοδοχεία

• ∆ωµάτια πλοίων

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

90χ200mm

χαρτί 300 gsm

όπως σχέδια no.1 και no.2

γυαλιστερή

ανά 100 τεµ.

διάσταση

υλικό

εκτύπωση

πλαστικοποίηση

συσκευασία

DO NOT DISTURB
PLEASE

MAKE UP
MY ROOM

PLEASE

DO NOT DISTURB
PLEASE

MAKE UP
MY ROOM

PLEASE

no.2no.1

Eτοιµοπαράδοτα door hangers µε προτυπωµένο σχέδιο. 
Πλαστικοποιηµένα και στις δυο όψεις για µεγαλύτερη 
αντοχή. ∆ιάθεση από 100 τεµάχια. Πολύ οικονοµικά.

∆ιαθέσιµα σχέδια

µαύρο, kraft, λαδί, γαλάζιο

9x16 cm κλειστή, 18x16 cm ανοιχτή

50 τεµ./πακέτο

άµεση

Θήκες αποδείξεων προτυπωµένες σε χρωµατιστά µατ χαρτόνια
πολυτελείας. ∆ιαθέσιµες και χωρίς καµία εκτύπωση, σκέτο 
χαρτί. Μια πολύ όµορφη, οικονοµική και διακριτική λύση για 
τις αποδείξεις σας.

χρώµατα

διαστάσεις

συσκευασία

διάθεση

kraft µαύρο γαλάζιο λαδί

45

ECOL INE

9 cm
στρογγυλό / τετράγωνο
500 τεµ.  / πακέτο

διάσταση
σχήµα
συσκευασία

9,3 cm
στρογγυλό, τετράγωνο
100 τεµ.  / πακέτο

διάσταση
σχήµα
συσκευασία

Η νέα σειρά µας ecoline συµβολίζει την επιτακτική ανάγκη χρήσης προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον. 
Πρόκειται για µια συλλογή προϊόντων που χαρακτηρίζονται από οικολογική συνείδηση. Κατασκευασµένα από 
ανακυκλώσιµες πρώτες ύλες ή από αµιγώς παρθένες πρώτες ύλες, πιστοποιηµένες µε πρότυπα παραγωγής
FSC και PEFC.
Επίσης όπου χρησιµοποιείται µελάνι, είναι χαµηλής µετανάστευσης και δεν περιέχει συστατικά χηµικά µε βάση
τα πετρελαιοειδή. Τα περισσότερα από τα προϊόντα ecoline µπορούν να θεωρηθούν κατά µεγάλο βαθµό 100% 
βιοδιασπώµενα. Έτσι ακόµα και στην περίπτωση που δεν ανακυκλωθούν, θα έχουν τη µικρότερη δυνατή 
επιβάρυνση για το περιβάλλον.
Η σειρά των προϊόντων ecoline δεν περιέχει κανένα ίχνος πλαστικού οποιασδήποτε µορφής.

Σουβέρ ατύπωτα απο πλήρως ανακυκλώσιµα
και βιοδιασπώµενα υλικά.
∆ιατίθενται σε δυο βασικές κατηγορίες:

• µιας χρήσης κραφτ καφέ

• πολλαπλής χρήσης λευκό 1,5mm

Η σειρά ecoline περιέχει φακέλους για µαχαιροπίρουνα, σουπλά, σουβέρ, κουτί lunch box, δαχτυλίδι ποτηριού
και θήκη βάφλας.

Πιο αναλυτικά:

ECOLINE MARIOLAS

46

30x40cm

καφέ κραφτ αρίγωτο, ανακυκλώσιµο

500 τεµ.  / πακέτο

διάσταση

υλικό

συσκευασία

Τα σουπλά ECOLINE είναι κατασκευασµένα απο ανακυκλώσιµο
χαρτί και είναι 100% βιοδιασπώµενο σαν υλικό.
Αποτελούν µια οικολογική και πολύ οικονοµική λύση για σουπλά.

 ECOL INE

Οι φάκελοι της σειράς ECOLINE, είναι διαθέσιµοι
σε τρεις κωδικούς:

• PD0013 (σελ. 24 καταλόγου)
   διάσταση 20x8,5 cm 
   συσκευασία 520 τεµ. / κούτα

• PL2 ECO (σελ. 25 καταλόγου)
   διάσταση 23,6x8,5 cm 
   συσκευασία 325 τεµ. / κούτα

• NS1 (σελ. 26 καταλόγου) 
   διάσταση 19,5x7 cm 
   συσκευασία 300 τεµ. / κούτα

 ECOL INE

PL2 ECO           PD0013           NS1

Το δαχτυλίδι ποτηριού κατασκευάζεται απο χαρτόνι 100% 
ανακυκλώσιµου χαρτιού και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
δηµιουργώντας έναν κλειστό και βιώσιµο κύκλο ζωής του 
προϊόντος. 

∆ιατίθεται σε δυο είδη ανοιχτό και κολληµένο, 
συσκευασµένο ανά 1.000 τεµ.

Περισσότερες πληροφορίες, σελ. 34 καταλόγου.

 ECOL INE

LUNCH BOX ECOL INE

Το lunch box κατασκευάζεται απο χαρτόνι 100% ανακυκλώσιµου χαρτιού και 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δηµιουργώντας έναν κλειστό και βιώσιµο 
κύκλο ζωής του προϊόντος. 

∆ιατίθεται σε δύο µεγέθη και είναι συσκευασµένο ανά 50 τεµ..

Περισσότερες πληροφορίες, σελ. 33 καταλόγου.

47

xaris
New Stamp



ECOL INE

9 cm
στρογγυλό / τετράγωνο
500 τεµ.  / πακέτο

διάσταση
σχήµα
συσκευασία

9,3 cm
στρογγυλό, τετράγωνο
100 τεµ.  / πακέτο

διάσταση
σχήµα
συσκευασία

Η νέα σειρά µας ecoline συµβολίζει την επιτακτική ανάγκη χρήσης προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον. 
Πρόκειται για µια συλλογή προϊόντων που χαρακτηρίζονται από οικολογική συνείδηση. Κατασκευασµένα από 
ανακυκλώσιµες πρώτες ύλες ή από αµιγώς παρθένες πρώτες ύλες, πιστοποιηµένες µε πρότυπα παραγωγής
FSC και PEFC.
Επίσης όπου χρησιµοποιείται µελάνι, είναι χαµηλής µετανάστευσης και δεν περιέχει συστατικά χηµικά µε βάση
τα πετρελαιοειδή. Τα περισσότερα από τα προϊόντα ecoline µπορούν να θεωρηθούν κατά µεγάλο βαθµό 100% 
βιοδιασπώµενα. Έτσι ακόµα και στην περίπτωση που δεν ανακυκλωθούν, θα έχουν τη µικρότερη δυνατή 
επιβάρυνση για το περιβάλλον.
Η σειρά των προϊόντων ecoline δεν περιέχει κανένα ίχνος πλαστικού οποιασδήποτε µορφής.

Σουβέρ ατύπωτα απο πλήρως ανακυκλώσιµα
και βιοδιασπώµενα υλικά.
∆ιατίθενται σε δυο βασικές κατηγορίες:

• µιας χρήσης κραφτ καφέ

• πολλαπλής χρήσης λευκό 1,5mm

Η σειρά ecoline περιέχει φακέλους για µαχαιροπίρουνα, σουπλά, σουβέρ, κουτί lunch box, δαχτυλίδι ποτηριού
και θήκη βάφλας.

Πιο αναλυτικά:

ECOLINE MARIOLAS

46

30x40cm

καφέ κραφτ αρίγωτο, ανακυκλώσιµο

500 τεµ.  / πακέτο

διάσταση

υλικό

συσκευασία

Τα σουπλά ECOLINE είναι κατασκευασµένα απο ανακυκλώσιµο
χαρτί και είναι 100% βιοδιασπώµενο σαν υλικό.
Αποτελούν µια οικολογική και πολύ οικονοµική λύση για σουπλά.

 ECOL INE

Οι φάκελοι της σειράς ECOLINE, είναι διαθέσιµοι
σε τρεις κωδικούς:

• PD0013 (σελ. 24 καταλόγου)
   διάσταση 20x8,5 cm 
   συσκευασία 520 τεµ. / κούτα

• PL2 ECO (σελ. 25 καταλόγου)
   διάσταση 23,6x8,5 cm 
   συσκευασία 325 τεµ. / κούτα

• NS1 (σελ. 26 καταλόγου) 
   διάσταση 19,5x7 cm 
   συσκευασία 300 τεµ. / κούτα

 ECOL INE

PL2 ECO           PD0013           NS1

Το δαχτυλίδι ποτηριού κατασκευάζεται απο χαρτόνι 100% 
ανακυκλώσιµου χαρτιού και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
δηµιουργώντας έναν κλειστό και βιώσιµο κύκλο ζωής του 
προϊόντος. 

∆ιατίθεται σε δυο είδη ανοιχτό και κολληµένο, 
συσκευασµένο ανά 1.000 τεµ.

Περισσότερες πληροφορίες, σελ. 34 καταλόγου.

 ECOL INE

LUNCH BOX ECOL INE

Το lunch box κατασκευάζεται απο χαρτόνι 100% ανακυκλώσιµου χαρτιού και 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δηµιουργώντας έναν κλειστό και βιώσιµο 
κύκλο ζωής του προϊόντος. 

∆ιατίθεται σε δύο µεγέθη και είναι συσκευασµένο ανά 50 τεµ..

Περισσότερες πληροφορίες, σελ. 33 καταλόγου.
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PROMOTIONAL PROJECTS

• Σουβέρ πολλαπλής χρήσης (δείτε σελ. 10 καταλόγου ).

• Κουτί συσκευασίας για 4, 6, 8 ή 12 τεµ.

• ∆υνατότητα συρρίκνωσης του κουτιού µε νάϋλον.

• Το κουτί µπορεί να φέρει κόλληση ή απλά εγκοπή

  κατά το κλείσιµο.

• Μικρό κόστος τελικού προϊόντος µε ευελιξία σε ποσότητες

  και χρόνους παράδοσης.

• ∆υνατότητα τοποθέτησης αυτοκόλλητου hangtab (σελ. 49).

Θεωρώντας τη συσκευασία των προϊόντων µας, ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της παραγωγικής µας διαδικασίας,  
δηµιουργήσαµε ανάλογα µε τις περιστάσεις, διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης και προώθησης των προϊόντων µας.
Συνδυάζοντας την εµπειρία µας µε την κατάλληλη ιδέα, προκύπτει ένα τελικό προϊόν το οποίο αποφέρει τα καλύτερα 
αποτελέσµατα και εντυπώσεις.

• Εταιρικό δώρο

• Ηµερολόγια

• Προωθητική ενέργεια

• Τελικό προϊόν λιανικής πώλησης

48

xaris
New Stamp



30x40cm

καφέ κραφτ αρίγωτο, ανακυκλώσιµο

500 τεµ.  / πακέτο

διάσταση

υλικό

συσκευασία

Τα σουπλά ECOLINE είναι κατασκευασµένα απο ανακυκλώσιµο
χαρτί και είναι 100% βιοδιασπώµενο σαν υλικό.
Αποτελούν µια οικολογική και πολύ οικονοµική λύση για σουπλά.

 ECOL INE

Οι φάκελοι της σειράς ECOLINE, είναι διαθέσιµοι
σε τρεις κωδικούς:

• PD0013 (σελ. 24 καταλόγου)
   διάσταση 20x8,5 cm 
   συσκευασία 520 τεµ. / κούτα

• PL2 ECO (σελ. 25 καταλόγου)
   διάσταση 23,6x8,5 cm 
   συσκευασία 325 τεµ. / κούτα

• NS1 (σελ. 26 καταλόγου) 
   διάσταση 19,5x7 cm 
   συσκευασία 300 τεµ. / κούτα

 ECOL INE

PL2 ECO           PD0013           NS1

Το δαχτυλίδι ποτηριού κατασκευάζεται απο χαρτόνι 100% 
ανακυκλώσιµου χαρτιού και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
δηµιουργώντας έναν κλειστό και βιώσιµο κύκλο ζωής του 
προϊόντος. 

∆ιατίθεται σε δυο είδη ανοιχτό και κολληµένο, 
συσκευασµένο ανά 1.000 τεµ.

Περισσότερες πληροφορίες, σελ. 34 καταλόγου.

 ECOL INE

LUNCH BOX ECOL INE

Το lunch box κατασκευάζεται απο χαρτόνι 100% ανακυκλώσιµου χαρτιού και 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δηµιουργώντας έναν κλειστό και βιώσιµο 
κύκλο ζωής του προϊόντος. 

∆ιατίθεται σε δύο µεγέθη και είναι συσκευασµένο ανά 50 τεµ..

Περισσότερες πληροφορίες, σελ. 33 καταλόγου.
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PROMOTIONAL PROJECTS

• Σουβέρ πολλαπλής χρήσης (δείτε σελ. 10 καταλόγου ).

• Κουτί συσκευασίας για 4, 6, 8 ή 12 τεµ.

• ∆υνατότητα συρρίκνωσης του κουτιού µε νάϋλον.

• Το κουτί µπορεί να φέρει κόλληση ή απλά εγκοπή

  κατά το κλείσιµο.

• Μικρό κόστος τελικού προϊόντος µε ευελιξία σε ποσότητες

  και χρόνους παράδοσης.

• ∆υνατότητα τοποθέτησης αυτοκόλλητου hangtab (σελ. 49).

Θεωρώντας τη συσκευασία των προϊόντων µας, ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της παραγωγικής µας διαδικασίας,  
δηµιουργήσαµε ανάλογα µε τις περιστάσεις, διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης και προώθησης των προϊόντων µας.
Συνδυάζοντας την εµπειρία µας µε την κατάλληλη ιδέα, προκύπτει ένα τελικό προϊόν το οποίο αποφέρει τα καλύτερα 
αποτελέσµατα και εντυπώσεις.

• Εταιρικό δώρο

• Ηµερολόγια

• Προωθητική ενέργεια

• Τελικό προϊόν λιανικής πώλησης
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5χ70 cm

λευκό

1 έως 2 χρώµατα

500 τεµ.

διάσταση

χαρτί

εκτύπωση λογοτύπου

διάθεση

Ιδανικά για:

• Ξενοδοχεία

• ∆ωµάτια πλοίων

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

90χ200mm

χαρτί 300 gsm

όπως σχέδια no.1 και no.2

γυαλιστερή

ανά 100 τεµ.

διάσταση

υλικό

εκτύπωση

πλαστικοποίηση

συσκευασία

DO NOT DISTURB
PLEASE

MAKE UP
MY ROOM

PLEASE

DO NOT DISTURB
PLEASE

MAKE UP
MY ROOM

PLEASE

no.2no.1

Eτοιµοπαράδοτα door hangers µε προτυπωµένο σχέδιο. 
Πλαστικοποιηµένα και στις δυο όψεις για µεγαλύτερη 
αντοχή. ∆ιάθεση από 100 τεµάχια. Πολύ οικονοµικά.

∆ιαθέσιµα σχέδια

µαύρο, kraft, λαδί, γαλάζιο

9x16 cm κλειστή, 18x16 cm ανοιχτή

50 τεµ./πακέτο

άµεση

Θήκες αποδείξεων προτυπωµένες σε χρωµατιστά µατ χαρτόνια
πολυτελείας. ∆ιαθέσιµες και χωρίς καµία εκτύπωση, σκέτο 
χαρτί. Μια πολύ όµορφη, οικονοµική και διακριτική λύση για 
τις αποδείξεις σας.

χρώµατα

διαστάσεις

συσκευασία

διάθεση

kraft µαύρο γαλάζιο λαδί

45
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5χ70 cm

λευκό

1 έως 2 χρώµατα

500 τεµ.

διάσταση

χαρτί

εκτύπωση λογοτύπου

διάθεση

Ιδανικά για:

• Ξενοδοχεία

• ∆ωµάτια πλοίων

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

90χ200mm

χαρτί 300 gsm

όπως σχέδια no.1 και no.2

γυαλιστερή

ανά 100 τεµ.

διάσταση

υλικό

εκτύπωση

πλαστικοποίηση

συσκευασία

DO NOT DISTURB
PLEASE

MAKE UP
MY ROOM

PLEASE

DO NOT DISTURB
PLEASE

MAKE UP
MY ROOM

PLEASE

no.2no.1

Eτοιµοπαράδοτα door hangers µε προτυπωµένο σχέδιο. 
Πλαστικοποιηµένα και στις δυο όψεις για µεγαλύτερη 
αντοχή. ∆ιάθεση από 100 τεµάχια. Πολύ οικονοµικά.

∆ιαθέσιµα σχέδια

µαύρο, kraft, λαδί, γαλάζιο

9x16 cm κλειστή, 18x16 cm ανοιχτή

50 τεµ./πακέτο

άµεση

Θήκες αποδείξεων προτυπωµένες σε χρωµατιστά µατ χαρτόνια
πολυτελείας. ∆ιαθέσιµες και χωρίς καµία εκτύπωση, σκέτο 
χαρτί. Μια πολύ όµορφη, οικονοµική και διακριτική λύση για 
τις αποδείξεις σας.

χρώµατα

διαστάσεις

συσκευασία

διάθεση

kraft µαύρο γαλάζιο λαδί

45

ECOL INE

9 cm
στρογγυλό / τετράγωνο
500 τεµ.  / πακέτο

διάσταση
σχήµα
συσκευασία

9,3 cm
στρογγυλό, τετράγωνο
100 τεµ.  / πακέτο

διάσταση
σχήµα
συσκευασία

Η νέα σειρά µας ecoline συµβολίζει την επιτακτική ανάγκη χρήσης προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον. 
Πρόκειται για µια συλλογή προϊόντων που χαρακτηρίζονται από οικολογική συνείδηση. Κατασκευασµένα από 
ανακυκλώσιµες πρώτες ύλες ή από αµιγώς παρθένες πρώτες ύλες, πιστοποιηµένες µε πρότυπα παραγωγής
FSC και PEFC.
Επίσης όπου χρησιµοποιείται µελάνι, είναι χαµηλής µετανάστευσης και δεν περιέχει συστατικά χηµικά µε βάση
τα πετρελαιοειδή. Τα περισσότερα από τα προϊόντα ecoline µπορούν να θεωρηθούν κατά µεγάλο βαθµό 100% 
βιοδιασπώµενα. Έτσι ακόµα και στην περίπτωση που δεν ανακυκλωθούν, θα έχουν τη µικρότερη δυνατή 
επιβάρυνση για το περιβάλλον.
Η σειρά των προϊόντων ecoline δεν περιέχει κανένα ίχνος πλαστικού οποιασδήποτε µορφής.

Σουβέρ ατύπωτα απο πλήρως ανακυκλώσιµα
και βιοδιασπώµενα υλικά.
∆ιατίθενται σε δυο βασικές κατηγορίες:

• µιας χρήσης κραφτ καφέ

• πολλαπλής χρήσης λευκό 1,5mm

Η σειρά ecoline περιέχει φακέλους για µαχαιροπίρουνα, σουπλά, σουβέρ, κουτί lunch box, δαχτυλίδι ποτηριού
και θήκη βάφλας.

Πιο αναλυτικά:

ECOLINE MARIOLAS
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5χ70 cm

λευκό

1 έως 2 χρώµατα

500 τεµ.

διάσταση

χαρτί

εκτύπωση λογοτύπου

διάθεση

Ιδανικά για:

• Ξενοδοχεία

• ∆ωµάτια πλοίων

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

90χ200mm

χαρτί 300 gsm

όπως σχέδια no.1 και no.2

γυαλιστερή

ανά 100 τεµ.

διάσταση

υλικό

εκτύπωση

πλαστικοποίηση

συσκευασία

DO NOT DISTURB
PLEASE

MAKE UP
MY ROOM

PLEASE

DO NOT DISTURB
PLEASE

MAKE UP
MY ROOM

PLEASE

no.2no.1

Eτοιµοπαράδοτα door hangers µε προτυπωµένο σχέδιο. 
Πλαστικοποιηµένα και στις δυο όψεις για µεγαλύτερη 
αντοχή. ∆ιάθεση από 100 τεµάχια. Πολύ οικονοµικά.

∆ιαθέσιµα σχέδια

µαύρο, kraft, λαδί, γαλάζιο

9x16 cm κλειστή, 18x16 cm ανοιχτή

50 τεµ./πακέτο

άµεση

Θήκες αποδείξεων προτυπωµένες σε χρωµατιστά µατ χαρτόνια
πολυτελείας. ∆ιαθέσιµες και χωρίς καµία εκτύπωση, σκέτο 
χαρτί. Μια πολύ όµορφη, οικονοµική και διακριτική λύση για 
τις αποδείξεις σας.

χρώµατα

διαστάσεις

συσκευασία

διάθεση

kraft µαύρο γαλάζιο λαδί

45

ECOL INE

9 cm
στρογγυλό / τετράγωνο
500 τεµ.  / πακέτο

διάσταση
σχήµα
συσκευασία

9,3 cm
στρογγυλό, τετράγωνο
100 τεµ.  / πακέτο

διάσταση
σχήµα
συσκευασία

Η νέα σειρά µας ecoline συµβολίζει την επιτακτική ανάγκη χρήσης προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον. 
Πρόκειται για µια συλλογή προϊόντων που χαρακτηρίζονται από οικολογική συνείδηση. Κατασκευασµένα από 
ανακυκλώσιµες πρώτες ύλες ή από αµιγώς παρθένες πρώτες ύλες, πιστοποιηµένες µε πρότυπα παραγωγής
FSC και PEFC.
Επίσης όπου χρησιµοποιείται µελάνι, είναι χαµηλής µετανάστευσης και δεν περιέχει συστατικά χηµικά µε βάση
τα πετρελαιοειδή. Τα περισσότερα από τα προϊόντα ecoline µπορούν να θεωρηθούν κατά µεγάλο βαθµό 100% 
βιοδιασπώµενα. Έτσι ακόµα και στην περίπτωση που δεν ανακυκλωθούν, θα έχουν τη µικρότερη δυνατή 
επιβάρυνση για το περιβάλλον.
Η σειρά των προϊόντων ecoline δεν περιέχει κανένα ίχνος πλαστικού οποιασδήποτε µορφής.

Σουβέρ ατύπωτα απο πλήρως ανακυκλώσιµα
και βιοδιασπώµενα υλικά.
∆ιατίθενται σε δυο βασικές κατηγορίες:

• µιας χρήσης κραφτ καφέ

• πολλαπλής χρήσης λευκό 1,5mm

Η σειρά ecoline περιέχει φακέλους για µαχαιροπίρουνα, σουπλά, σουβέρ, κουτί lunch box, δαχτυλίδι ποτηριού
και θήκη βάφλας.

Πιο αναλυτικά:

ECOLINE MARIOLAS

46

30x40cm

καφέ κραφτ αρίγωτο, ανακυκλώσιµο

500 τεµ.  / πακέτο

διάσταση

υλικό

συσκευασία

Τα σουπλά ECOLINE είναι κατασκευασµένα απο ανακυκλώσιµο
χαρτί και είναι 100% βιοδιασπώµενο σαν υλικό.
Αποτελούν µια οικολογική και πολύ οικονοµική λύση για σουπλά.

 ECOL INE

Οι φάκελοι της σειράς ECOLINE, είναι διαθέσιµοι
σε τρεις κωδικούς:

• PD0013 (σελ. 24 καταλόγου)
   διάσταση 20x8,5 cm 
   συσκευασία 520 τεµ. / κούτα

• PL2 ECO (σελ. 25 καταλόγου)
   διάσταση 23,6x8,5 cm 
   συσκευασία 325 τεµ. / κούτα

• NS1 (σελ. 26 καταλόγου) 
   διάσταση 19,5x7 cm 
   συσκευασία 300 τεµ. / κούτα

 ECOL INE

PL2 ECO           PD0013           NS1

Το δαχτυλίδι ποτηριού κατασκευάζεται απο χαρτόνι 100% 
ανακυκλώσιµου χαρτιού και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
δηµιουργώντας έναν κλειστό και βιώσιµο κύκλο ζωής του 
προϊόντος. 

∆ιατίθεται σε δυο είδη ανοιχτό και κολληµένο, 
συσκευασµένο ανά 1.000 τεµ.

Περισσότερες πληροφορίες, σελ. 34 καταλόγου.

 ECOL INE

LUNCH BOX ECOL INE

Το lunch box κατασκευάζεται απο χαρτόνι 100% ανακυκλώσιµου χαρτιού και 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δηµιουργώντας έναν κλειστό και βιώσιµο 
κύκλο ζωής του προϊόντος. 

∆ιατίθεται σε δύο µεγέθη και είναι συσκευασµένο ανά 50 τεµ..

Περισσότερες πληροφορίες, σελ. 33 καταλόγου.
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ECOL INE

9 cm
στρογγυλό / τετράγωνο
500 τεµ.  / πακέτο

διάσταση
σχήµα
συσκευασία

9,3 cm
στρογγυλό, τετράγωνο
100 τεµ.  / πακέτο

διάσταση
σχήµα
συσκευασία

Η νέα σειρά µας ecoline συµβολίζει την επιτακτική ανάγκη χρήσης προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον. 
Πρόκειται για µια συλλογή προϊόντων που χαρακτηρίζονται από οικολογική συνείδηση. Κατασκευασµένα από 
ανακυκλώσιµες πρώτες ύλες ή από αµιγώς παρθένες πρώτες ύλες, πιστοποιηµένες µε πρότυπα παραγωγής
FSC και PEFC.
Επίσης όπου χρησιµοποιείται µελάνι, είναι χαµηλής µετανάστευσης και δεν περιέχει συστατικά χηµικά µε βάση
τα πετρελαιοειδή. Τα περισσότερα από τα προϊόντα ecoline µπορούν να θεωρηθούν κατά µεγάλο βαθµό 100% 
βιοδιασπώµενα. Έτσι ακόµα και στην περίπτωση που δεν ανακυκλωθούν, θα έχουν τη µικρότερη δυνατή 
επιβάρυνση για το περιβάλλον.
Η σειρά των προϊόντων ecoline δεν περιέχει κανένα ίχνος πλαστικού οποιασδήποτε µορφής.

Σουβέρ ατύπωτα απο πλήρως ανακυκλώσιµα
και βιοδιασπώµενα υλικά.
∆ιατίθενται σε δυο βασικές κατηγορίες:

• µιας χρήσης κραφτ καφέ

• πολλαπλής χρήσης λευκό 1,5mm

Η σειρά ecoline περιέχει φακέλους για µαχαιροπίρουνα, σουπλά, σουβέρ, κουτί lunch box, δαχτυλίδι ποτηριού
και θήκη βάφλας.

Πιο αναλυτικά:

ECOLINE MARIOLAS

46

30x40cm

καφέ κραφτ αρίγωτο, ανακυκλώσιµο

500 τεµ.  / πακέτο

διάσταση

υλικό

συσκευασία

Τα σουπλά ECOLINE είναι κατασκευασµένα απο ανακυκλώσιµο
χαρτί και είναι 100% βιοδιασπώµενο σαν υλικό.
Αποτελούν µια οικολογική και πολύ οικονοµική λύση για σουπλά.

 ECOL INE

Οι φάκελοι της σειράς ECOLINE, είναι διαθέσιµοι
σε τρεις κωδικούς:

• PD0013 (σελ. 24 καταλόγου)
   διάσταση 20x8,5 cm 
   συσκευασία 520 τεµ. / κούτα

• PL2 ECO (σελ. 25 καταλόγου)
   διάσταση 23,6x8,5 cm 
   συσκευασία 325 τεµ. / κούτα

• NS1 (σελ. 26 καταλόγου) 
   διάσταση 19,5x7 cm 
   συσκευασία 300 τεµ. / κούτα

 ECOL INE

PL2 ECO           PD0013           NS1

Το δαχτυλίδι ποτηριού κατασκευάζεται απο χαρτόνι 100% 
ανακυκλώσιµου χαρτιού και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
δηµιουργώντας έναν κλειστό και βιώσιµο κύκλο ζωής του 
προϊόντος. 

∆ιατίθεται σε δυο είδη ανοιχτό και κολληµένο, 
συσκευασµένο ανά 1.000 τεµ.

Περισσότερες πληροφορίες, σελ. 34 καταλόγου.

 ECOL INE

LUNCH BOX ECOL INE

Το lunch box κατασκευάζεται απο χαρτόνι 100% ανακυκλώσιµου χαρτιού και 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δηµιουργώντας έναν κλειστό και βιώσιµο 
κύκλο ζωής του προϊόντος. 

∆ιατίθεται σε δύο µεγέθη και είναι συσκευασµένο ανά 50 τεµ..

Περισσότερες πληροφορίες, σελ. 33 καταλόγου.
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PROMOTIONAL PROJECTS

• Σουβέρ πολλαπλής χρήσης (δείτε σελ. 10 καταλόγου ).

• Κουτί συσκευασίας για 4, 6, 8 ή 12 τεµ.

• ∆υνατότητα συρρίκνωσης του κουτιού µε νάϋλον.

• Το κουτί µπορεί να φέρει κόλληση ή απλά εγκοπή

  κατά το κλείσιµο.

• Μικρό κόστος τελικού προϊόντος µε ευελιξία σε ποσότητες

  και χρόνους παράδοσης.

• ∆υνατότητα τοποθέτησης αυτοκόλλητου hangtab (σελ. 49).

Θεωρώντας τη συσκευασία των προϊόντων µας, ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της παραγωγικής µας διαδικασίας,  
δηµιουργήσαµε ανάλογα µε τις περιστάσεις, διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης και προώθησης των προϊόντων µας.
Συνδυάζοντας την εµπειρία µας µε την κατάλληλη ιδέα, προκύπτει ένα τελικό προϊόν το οποίο αποφέρει τα καλύτερα 
αποτελέσµατα και εντυπώσεις.

• Εταιρικό δώρο

• Ηµερολόγια

• Προωθητική ενέργεια

• Τελικό προϊόν λιανικής πώλησης

48
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30x40cm

καφέ κραφτ αρίγωτο, ανακυκλώσιµο

500 τεµ.  / πακέτο

διάσταση

υλικό

συσκευασία

Τα σουπλά ECOLINE είναι κατασκευασµένα απο ανακυκλώσιµο
χαρτί και είναι 100% βιοδιασπώµενο σαν υλικό.
Αποτελούν µια οικολογική και πολύ οικονοµική λύση για σουπλά.

 ECOL INE

Οι φάκελοι της σειράς ECOLINE, είναι διαθέσιµοι
σε τρεις κωδικούς:

• PD0013 (σελ. 24 καταλόγου)
   διάσταση 20x8,5 cm 
   συσκευασία 520 τεµ. / κούτα

• PL2 ECO (σελ. 25 καταλόγου)
   διάσταση 23,6x8,5 cm 
   συσκευασία 325 τεµ. / κούτα

• NS1 (σελ. 26 καταλόγου) 
   διάσταση 19,5x7 cm 
   συσκευασία 300 τεµ. / κούτα

 ECOL INE

PL2 ECO           PD0013           NS1

Το δαχτυλίδι ποτηριού κατασκευάζεται απο χαρτόνι 100% 
ανακυκλώσιµου χαρτιού και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
δηµιουργώντας έναν κλειστό και βιώσιµο κύκλο ζωής του 
προϊόντος. 

∆ιατίθεται σε δυο είδη ανοιχτό και κολληµένο, 
συσκευασµένο ανά 1.000 τεµ.

Περισσότερες πληροφορίες, σελ. 34 καταλόγου.

 ECOL INE

LUNCH BOX ECOL INE

Το lunch box κατασκευάζεται απο χαρτόνι 100% ανακυκλώσιµου χαρτιού και 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δηµιουργώντας έναν κλειστό και βιώσιµο 
κύκλο ζωής του προϊόντος. 

∆ιατίθεται σε δύο µεγέθη και είναι συσκευασµένο ανά 50 τεµ..

Περισσότερες πληροφορίες, σελ. 33 καταλόγου.
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PROMOTIONAL PROJECTS

• Σουβέρ πολλαπλής χρήσης (δείτε σελ. 10 καταλόγου ).

• Κουτί συσκευασίας για 4, 6, 8 ή 12 τεµ.

• ∆υνατότητα συρρίκνωσης του κουτιού µε νάϋλον.

• Το κουτί µπορεί να φέρει κόλληση ή απλά εγκοπή

  κατά το κλείσιµο.

• Μικρό κόστος τελικού προϊόντος µε ευελιξία σε ποσότητες

  και χρόνους παράδοσης.

• ∆υνατότητα τοποθέτησης αυτοκόλλητου hangtab (σελ. 49).

Θεωρώντας τη συσκευασία των προϊόντων µας, ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της παραγωγικής µας διαδικασίας,  
δηµιουργήσαµε ανάλογα µε τις περιστάσεις, διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης και προώθησης των προϊόντων µας.
Συνδυάζοντας την εµπειρία µας µε την κατάλληλη ιδέα, προκύπτει ένα τελικό προϊόν το οποίο αποφέρει τα καλύτερα 
αποτελέσµατα και εντυπώσεις.

• Εταιρικό δώρο

• Ηµερολόγια

• Προωθητική ενέργεια

• Τελικό προϊόν λιανικής πώλησης
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