Η Εταιρεία μας

Η εταιρεία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο NETPACK δραστηριοποιείται
στο χώρο της συσκευασίας (κυρίως αγροτικών προϊόντων). Αποκλειστική φιλοσοφία της
εταιρείας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον κλάδο των υλικών συσκευασίας γι’
αυτόν το λόγο η πολιτική της εταιρείας είναι η προσήλωση στις ανάγκες του πελάτη.
Στρατηγική αποτελεί η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του πελάτη και της αγοράς για την
ανεύρεση της αποτελεσματικότερης λύσης στον τομέα της συσκευασίας και της άριστης
διατήρησης και μεταφοράς των προϊόντων. Γι’ αυτόν τον λόγο η εταιρεία μας εμπορεύεται
άριστης ποιότητας προϊόντα συσκευασίας τηρώντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Τα μέλη της εταιρείας μαζί με το εξειδικευμένο προσωπικό προσπαθούν να αφουγκράζονται τις
ανάγκες της αγοράς και να προσφέρουν λύσεις ταχύτατα. Με πολύχρονη παρουσία και εμπειρία
στο χώρο της συσκευασίας προσπαθούμε συνεχώς να επιτυγχάνουμε «value for money»
για τους πελάτες μας προσφέροντας ανώτερης ποιότητας προϊόντα στις σωστές τιμές.
Η προσεκτική επιλογή των προμηθευτών και η πιστοποίηση των προϊόντων είναι
βασικό μας μέλημα, όπως και η ανεύρεση νέων προμηθευτών σε Ελλάδα και εξωτερικό
για τη βελτιστοποίηση της γκάμας και της ποιότητας των προϊόντων μας.
Ως στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μεγιστοποιώντας την γκάμα των εμπορευμάτων
όπως και η ανάπτυξη της εταιρείας γεωγραφικά. Επίσης, άμεση προτεραιότητα είναι η γρήγορη
εξυπηρέτηση και για αυτό το λόγο η εταιρεία μας προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς τα μέσα διακίνησης
και να ελέγχει τους συνεργάτες δικτύου.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
Η NETPACK σας προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα για όλα τα στάδιο της διαδικασίας
ελαιοσυλλογής, από τη συλλογή, τη μεταφορά έως και τη συσκευασία του ελαιόκαρπου.
Συγκεκριμένα διαθέτουμε:
• Ελαιόπανα Πολυπροπυλενίου
• Δίχτυα Ελαιοσυλλογής
• Χτένια Ελαιοσυλλογής
• Σάκους Ελαιοσυλλογής (Ιούτης και Πλαστικά)
ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ
Τα ελαιόπανα κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο, χρησιμοποιούνται κυρίως
στην ελαιοσυλλογή αλλά και για τη συλλογή φιστικιών και αμυγδάλων.
Η εταιρεία μας διαθέτει άριστης ποιότητας ελαιόπανα.
Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 5X10m,
6X10m, 5X12m, 6X12m, 7X12m, κ.α.

ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
Χρησιμοποιούνται κυρίως στην ελαιοσυλλογή αλλά και για τη συλλογή
φιστικιών και αμυγδάλων. Η εταιρεία μας διαθέτει άριστης ποιότητας
δίχτυα ελαιοσυλλογής τα οποία είναι κατασκευασμένα από 100% παρθένο
πολυαιθυλένιο (HDPE). Είναι σταθεροποιημένα με UV για να αντέχουν στην
ηλιακή ακτινοβολίa και είναι χρώματος πράσινου.
Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.
Ενδεικτικές Διαστάσεις: 5X10m, 6X10m, 5X12m, 6X12m, 7X12m, κ.α.

ΣΑΚΟΙ ΙΟΥΤΗΣ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
Το φυτό της ιούτης αποτελεί την πρώτη ύλη για την κατασκευή των
φυσικών φυτικών σάκων ιούτης. Τα ιούτινα σακιά επιτρέπουν στο
αποθηκευμένο προϊόν να αναπνέει ενώ λόγω της μαλακής υφής τους
δεν τραυματίζουν τον καρπό της ελιάς. Η εταιρεία μας μπορεί να σας
διαθέσει τυπωμένους ή ατύπωτους σάκους ιούτης ανάλογα
τις ανάγκες σας. Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις. Ενδεικτικές
Διαστάσεις: 51Χ79cm, 55Χ100cm, 55Χ105cm,
60Χ108cm, 62Χ110cm, κ.α.

ΣΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
Τα γκρι σακιά με τις τρεις κόκκινες ρίγες (γνωστά και ως μπεζ) είναι σακιά
ανοιχτού στομίου με μεγάλη ανθεκτικότητα. Χρησιμοποιούνται κυρίως στην
ελαιοσυλλογή καθώς επιτρέπουν στο προϊόν να αναπνέει ενώ λόγω της
μαλακής υφής τους δεν τραυματίζουν τον ελαιόκαρπο.
Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.
Ενδεικτικές Διαστάσεις: 55Χ105cm, 60Χ100cm, 60Χ105cm,
60Χ110cm, 63Χ112cm, 67Χ112cm, κ.α.

ΧΤΕΝΙΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
Τα χτένια αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για
την ελαιοσυλλογή. Είναι κατασκευασμένα από
πλαστικό και υπάρχουν σε διάφορα χρώματα.
Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.

ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα διαφορετικών τύπων και διαστάσεων σάκους
για αγροτική αλλά και για κάθε άλλη χρήση.
Συγκεκριμένα διαθέτουμε:
• Σάκους Διχτυωτούς Χειρός & Μηχανής
• Σάκους Διχτυωτούς με Κορδόνι
• Σάκους Υφαντούς
• Σάκους Ιούτης
• Μεγασάκους (Big-Bags)
• Σάκους Χάρτινους
ΣΑΚΟΙ ΔΙΧΤΥΩΤΟΙ (ΤΕΜΑΧΙΑ & ΡΟΛΑ)
Η εταιρεία μας διαθέτει υψηλής ποιότητας διχτυωτούς σάκους οι οποίοι κατασκευάζονται από
πολυαιθυλένιο και είναι κατάλληλοι για τη συσκευασία τροφίμων. Η πλέξη τους επιτρέπει στο συσκευασμένο
προϊόν να αναπνέει και να είναι ορατό με το μάτι. Χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία τροφίμων, φρούτων
και λαχανικών, κυρίως για πατάτες, κρεμμύδια, λεμόνια, πορτοκάλια κ.α. Διατίθενται σε διάφορα χρώματα.
Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη. Ενδεικτικά μεγέθη: 30 Kg (52x80cm, 54x80cm)
5Kg έως 25 Kg (διάφορες διαστάσεις).

ΔΙΧΤΥΩΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
Διαθέτουμε υψηλής ποιότητας διχτυωτούς
σάκους με κορδόνι. Οι διχτυωτοί σάκοι είναι
κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο και διαθέτουν
στο επάνω μέρος κορδόνι για το κλείσιμό τους μετά
το γέμισμα. Είναι διαθέσιμοι σε διάφορα χρώματα
(πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, βυσσινί κ.α.).
Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.
Ενδεικτικά μεγέθη: από 5Kg έως 30 Kg.

ΥΦΑΝΤΟΙ ΣΑΚΟΙ
Η εταιρεία μας διαθέτει υφαντούς σάκους κατασκευασμένους από 100% πολυπροπυλένιο, εμπλουτισμένους
με UV για μεγαλύτερη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Έχουν πολλαπλές χρήσεις και εφαρμογές στη
συσκευασία όπως: σάκοι για πατάτες, λαχανικά, ζωοτροφές, σιτηρά, ξύλα κ.α.
Είναι διαθέσιμοι σε διάφορα χρώματα.
Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 40x70cm, 50x80cm, 55x90cm, 55x95cm,55x100cm, 55x105cm, κ.α.

ΣΑΚΟΙ ΙΟΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΤΑΤΑΣ
Το φυτό της ιούτης αποτελεί την πρώτη ύλη για την κατασκευή
των φυσικών-φυτικών σάκων ιούτης. Ένας συγκεκριμένος τύπος
ιούτινου σάκου χρησιμοποιείται για την εξαγωγή της πατάτας. Η
εταιρεία μας μπορεί να σας διαθέσει τυπωμένους ή ατύπωτους
σάκους ιούτης. Η Διάσταση των σάκων ιούτης για την
εξαγωγή της πατάτας είναι: 51Χ79cm.

ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ
Οι μεγασάκοι γνωστοί και ως Big-Bags κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο και
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και τη μεταφορά
γεωργικών προϊόντων, τροφίμων, ξυλείας, οικοδομικών υλικών κ.α.
Επίσης, διαθέτουμε αεριζόμενους μεγασάκους (Air Bags) οι οποίοι είναι κατάλληλοι
για τη μεταφορά προϊόντων που πρέπει να αερίζονται όπως είναι η πατάτα.
Η εταιρεία μας μπορεί επίσης να σας προμηθεύσει
με λαμιναρισμένους μεγασάκους (αδιαβροχοποιημένοι).
Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις και τύπους
(ανοιχτού τύπου, ανοιχτού τύπου διάτρητους & κλειστού τύπου).

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΑΚΟΙ
Οι χάρτινοι σάκοι κατασκευάζονται από χαρτί και
χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση και
τη μεταφορά αλευριών, σιτηρών, πιτύρων και άλλων
προϊόντων που είναι σε μορφή σκόνης.
Διαθέτουμε διάφορων τύπων (2 ή 3 φύλλων) και
διαστάσεων χάρτινους σάκους, χρώματος
καφέ και λευκό.

ΥΛΙΚΑ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ & ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
Η Netpack μπορεί να σας προμηθεύσεις με όλα τα αναγκαία υλικά σχετικά με τη χορτοδεσία
και την ενσίρωση.
Συγκεκριμένα διαθέτουμε:
Σπάγκο Χορτοδεσίας / Δίχτυ Χορτοδεσίας / Λάστιχο PVC Χορτοδεσίας
Φιλμ Ενσίρωσης / Δίχτυ Προστασίας Ενσιρώματος / Φύλλο Πολυαιθυλενίου
ΣΠΑΓΚΟΣ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ
Η εταιρεία μας διαθέτει σπάγκους χορτοδεσίας υψηλής ποιότητας
και κορυφαίας απόδοσης. Διατίθενται σε διάφορα χρώματα και
μεγέθη. Όλοι οι σπάγκοι χορτοδεσίας είναι εμπλουτισμένοι με UV
για να αντέχουν την ηλιακή ακτινοβολία.
Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και χρώματα.

ΔΙΧΤΥ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ
Το δίχτυ χορτοδεσίας που διαθέτουμε είναι
σταθεροποιημένο με UV για να αντέχει την
ηλιακή ακτινοβολία και έχει προσαρμοστεί
ώστε να ταιριάζει με όλα τα μοντέλα των
κύριων ευρωπαϊκών εταιρειών.
Διατίθεται σε ρολά πλάτους 123cm και
μήκους 2000 μέτρων ή 3000 μέτρων.

ΛΑΣΤΙΧΟ PVC ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ- ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
Το Λάστιχο PVC γνωστό και ως κορδόνι δενδροκομίας ή μακαρόνι, είναι
ανθεκτικό και μαλακό επιτρέποντας το δέσιμο των κλαδιών και των δέντρων κατά
την ανάπτυξή τους χωρίς να τα τραυματίζει. Το εσωτερικό του είναι κενό (κούφιο)
επιτρέποντας έτσι το πέρασμα σύρματος ή άλλου υλικού που δεν πρέπει να έρθει
σε επαφή με τα ευαίσθητα φυτά. Διατίθεται στα χρώματα πράσινο και κίτρινο.
Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις. Ενδεικτικές διαστάσεις: No 2,5 1-2Kg,
No 3 1-2Kg, No4 1-2Kg, No5 1-2Kg

ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
Η εταιρεία μας διαθέτει υψηλής ποιότητας φύλλο πολυαιθυλενίου το
οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στην δενδροκομία και στην αμπελουργία,
συγκεκριμένα για το κέντρωμα των δέντρων,
για δεσίματα ευαίσθητων φυτών, δεσίματα κλαδιών κ.α.
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα και μεγέθη.
Ενδεικτικά μεγέθη: 500gr πορτοκαλί/ πράσινο, 1Kg πορτοκαλί/
πράσινο, 2Kg πορτοκαλί/ πράσινο, 5Kg πορτοκαλί/ πράσινο.

ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
Το φίλμ ενσίρωσης (Stretch Film Χορτοδεσίας) που διαθέτει η εταιρεία
μας είναι υψηλής αντοχής, ανθεκτικό σε σκισίματα ενώ είναι ενισχυμένο
με UV ώστε να αντέχει την ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται από
ειδικές μηχανές για τη δεματοποίηση των άχυρων, του τριφυλλιού
και γενικά των χόρτων. Υπάρχει σε χρώμα λευκό και ανοιχτό πράσινο
(λαχανί). Διαστάσεις: 75cm X 1500m

ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΟΣ
Διαθέτουμε άριστης ποιότητας δίχτυ προστασίας ενσιρώματος
ενισχυμένο με UV ώστε να αντέχει την ηλιακή ακτινοβολία.
Χρησιμοποιείται στους αγρούς για την προστασία του ενσιρώματος
από τα πτηνά, τα τρωκτικά, τα έντομα και τις καιρικές συνθήκες.
Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις.

ΔΙΧΤΥΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα διχτυών. Δίχτυα για διάφορες χρήσεις, σε διάφορες
διαστάσεις και χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Συγκεκριμένα διαθέτουμε:
Δίχτυ Σκίασης / Δίχτυ Αντιπαγετικό / Δίχτυ Αντιχαλαζικό / Δίχτυ Αναρρίχησης /
Δίχτυ Παλετοποίησης / Δίχτυ Μπαλκονιού
ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ- ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ
Τα δίχτυα σκίασης- αντιανεμικά κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας
πολυαιθυλένιο (HDPE). Επίσης, είναι εμπλουτισμένα με UV για προστασία
και αντοχή στην ακτινοβολία του ήλιου. Χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται
προστασία από τον ήλιο και τον άνεμο, σε διάφορες καλλιέργειες, σε
θερμοκήπια, φυτώρια κ.α. Στα δίχτυα σκίασης που διαθέτουμε υπάρχουν
ανοίγματα (μάτια) και μπορεί να περάσει από μέσα σχοινί ή σπάγκος ώστε
να είναι ευκολότερη η τοποθέτηση τους. Είναι διαθέσιμα σε πράσινο
χρώμα, σε διάφορες διαστάσεις και πλέξεις
Ενδεικτικά: Σκίαση 20% - 25%, 35% - 40%, 60% - 65%, 90%.

ΔΙΧΤΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ
Το αντιπαγετικό δίχτυ είναι κατάλληλο και για την κάλυψη διάφορων
καλλιεργειών, χρησιμοποιείται σε περιόδους πολύ χαμηλών θερμοκρασιών
ή σε κίνδυνο παγετού. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την
κάλυψη της σποράς κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το αντιπαγετικό δίχτυ
αφήνει την υγρασία και τον αέρα να περνούν, εμποδίζει τον σχηματισμό
πάγου στο έδαφος, αυξάνει την θερμοκρασία εδάφους και επιφάνειας και
επιτρέπει την ανάπτυξη των φυτών. Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις.

ΔΙΧΤΥ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ
Το αντιχαλαζικό δίχτυ κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας και είναι εμπλουτισμένο με UV ώστε να αντέχει την ηλιακή
ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται για την προστασία των φυτών και των
καλλιεργειών από το χαλάζι ενώ επιτρέπει στο φως, στην υγρασία και στον
αέρα να το διαπερνά. Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις.

ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
Το δίχτυ αναρρίχησης, είναι πράσινου χρώματος, κατασκευάζεται από
πολυπροπυλένιο (PP) και είναι σταθεροποιημένο με UV ώστε να αντέχει την
ηλιακή ακτινοβολία. Η χρήση του γίνεται κυρίως σε θερμοκήπια, φυτώρια,
κήπους και περιβόλια, για την αναρρίχηση φυτών και καλλιεργειών τα οποία
χρειάζονται στήριξη για να αναπτυχθούν.
Ενδεικτικά αναφέρονται η ντομάτα, τα φασολάκια, οι πιπεριές.
Διατίθεται σε 3 μεγέθη: 2m x 10m, 2m x 100m και 2,04m x 1000m.

ΔΙΧΤΥ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το δίχτυ παλετοποίησης κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο και το
διαθέτουμε σε ρολά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μηχανή ή στο
χέρι. Αποτελεί την εναλλακτική λύση αντί του stretch film για το δέσιμο της
παλέτας. Χρησιμοποιείται σε αγροτικά προϊόντα που πρέπει να αναπνέουν
όπως η πατάτα, το κρεμμύδι κ.α. Διατίθεται σε διάφορα χρώματα.
Για χρήση στο χέρι η διάσταση είναι: 50cm X 500m, για χρήση στη
μηχανή η διάσταση είναι: 50cm X 3000m.

ΔΙΧΤΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ
Η εταιρεία μας διαθέτει υψηλής ποιότητας δίχτυα
μπαλκονιού τα οποία είναι κατασκευασμένα από
πολυαιθυλένιο και είναι εμπλουτισμένα με UV ώστε
να αντέχουν την ηλιακή ακτινοβολία.
Τα δίχτυα μπαλκονιού έχουν πολλαπλές χρήσεις,
οικιακές αλλά και αγροτικές.
Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις και χρώματα.

ΣΧΟΙΝΙΑ - ΣΠΑΓΚΟΙ - ΝΗΜΑΤΑ
Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα σχοινιών, σπάγκων και νημάτων κατάλληλα για τη μεταφορά, τη
συσκευασία και την ασφάλεια των εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα διαθέτουμε:
Σπάγκους και Σχοινιά Πολυπροπυλενίου / Σπάγκους Θερμοκηπίου / Σπάγκους και Σχοινιά
Σιζάλ / Σχοινιά Πλεκτά Βυθιζόμενα Ιταλίας / Νήμα Ραφής
ΣΠΑΓΚΟΙ & ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ
Διαθέτουμε σπάγκους και σχοινιά κατασκευασμένα από
πολυπροπυλένιο (PP). Οι σπάγκοι χρησιμοποιούνται σε θερμοκήπια,
για αμπαλάζ, για γενική συσκευασία καθώς και για χορτοδεσία,
ανάλογα με τον τύπο τους. Τα σχοινιά χρησιμοποιούνται για χρήση
αμπαλάζ, για γενική συσκευασία καθώς και για την επιπλοποιία,
ανάλογα με τον τύπο τους. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.

ΣΠΑΓΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Διαθέτουμε σπάγκους πολυπροπυλενίου, που προορίζονται για
χρήση σε θερμοκήπια. Εκτός των άλλων κοινών χαρακτηριστικών με
τους πλαστικούς σπάγκους διαθέτουν και μεγάλη περιεκτικότητα σε
σταθεροποιητή UV για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή
στην ηλιακή ακτινοβολία. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.

ΣΠΑΓΚΟΙ & ΣΧΟΙΝΙΑ ΣΙΖΑΛ
Διαθέτουμε σπάγκους και σχοινιά σιζάλ οι οποίοι κατασκευάζονται
από το 100% φυτικό και φυσικό προϊόν σιζάλ. Έχουν μεγάλη γκάμα
χρήσεων, ενδεικτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη γεωργία και στην
κτηνοτροφία ενώ δεν τραυματίζουν τα φυτά και τα ζώα κατά η χρήση τους.
Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.

ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΛΕΚΤΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΙΤΑΛΙΑΣ
Διαθέτουμε άριστης ποιότητας και Ιταλικής προέλευσης πολυεστερικά
(100%) σχοινιά. Είναι βυθιζόμενα και διαθέτουν μια μικρή ελαστικότητα
η οποία αυξάνει την ανθεκτικότητά τους. Είναι κατάλληλα για αγροτικές
εφαρμογές καθώς και αλιευτικές και ναυτιλιακές χρήσεις.
Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.
Ενδεικτικά μεγέθη: Νο4, Νο5, Νο6 κ.α.

ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ
Η εταιρεία μας διαθέτει άριστης ποιότητας νήμα ραφής κατασκευασμένο
100% από πολυεστέρα. Το νήμα ραφής χρησιμοποιείται για τη ραφή των
σάκων μετά το γέμισμα τους. Διαθέτουμε νήμα ραφής για μηχανές χειρός
και για επαγγελματικές μηχανές.
Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ - ΛΙΝΑΤΣΕΣ
Η Netpack διαθέτει και μπορεί να σας προμηθεύσει με υψηλής ποιότητας υφάσματα,
μουσαμάδες και λινάτσες.
Συγκεκριμένα διαθέτουμε: Υφάσματα Εδάφους / Μουσαμάδες / Λινάτσες
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Η εταιρεία μας διαθέτει για τις ανάγκες σας υφάσματα εδάφους.
Κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο (100%) και διατίθενται σε μαύρο
χρώμα. Χρησιμοποιούνται κυρίως για το στρώσιμο του εδάφους στα
θερμοκήπια (εντός και εκτός) καθώς και σε κήπους. Τα υφάσματα εδάφους
προφυλάσσουν από τα ζιζάνια και εμποδίζουν την ανάπτυξη χόρτων.
Διατίθενται σε ρολά των 100m σε διάφορα πλάτη. Ενδεικτικά πλάτη:
100cm, 200cm, 250cm, 300cm, 400cm και 500cm.

ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ
Διαθέτουμε μουσαμάδες άριστης ποιότητας, λαμιναρισμένους
(αδιάβροχους) και μεγάλης αντοχής. Χρησιμοποιούνται για διάφορες
χρήσεις, όπως για την προστασία εμπορευμάτων από τις καιρικές
συνθήκες καθώς και σαν τέντες.
Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις και χρώματα.

ΛΙΝΑΤΣΕΣ
Η εταιρεία μας διαθέτει για εσάς και τις ανάγκες σας διάφορες
λινάτσες. Οι λινάτσες μας είναι δύο τύπων, ιούτης και πολυπροπυλενίου.
Χρησιμοποιούνται για διάφορες χρήσεις, όπως για την προστασία και την
κάλυψη επιφανειών και καλλιεργειών, στην οικοδομή, την επιπλοποιία
καθώς και στην κατασκευή πανό. Οι λινάτσες πολυπροπυλενίου διατίθενται
σε χρώμα λευκό και γκρι. Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις σε ρολά
ή σε τεμάχια.

ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑΣ
Η Netpack διαθέτει και μπορεί να σας προμηθεύσει με όλα τα αναγκαία υλικά βιομηχανικής
συσκευασίας και παλετοποίησης. Συγκεκριμένα διαθέτουμε: Stretch Film Χειρός & Μηχανής
/ Διάτρητο Stretch Film / Αυτοκόλλητη Ταινία / Πλαστικό Τσέρκι / Συνδετήρες / Χάρτινες
Γωνίες Παλετοποίησης / Χάρτινο Καπάκι Παλετοποίησης
STRETCH FILM ΜΗΧΑΝΗΣ & ΧΕΙΡΟΣ
Διαθέτουμε άριστης ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών stretch
film (εκτατό φιλμ), γνωστό και ως μεμβράνη περιτυλίγματος, το οποίο
κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο. Χρησιμοποιείται κατά τη συσκευασία
της παλέτας και παρέχει σταθερότητα, προστασία από την υγρασία και τη
σκόνη καθώς και από τα χτυπήματα. Η εταιρεία μας διαθέτει STRETCH FILM
ΧΕΙΡΟΣ και ΜΗΧΑΝΗΣ ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

ΔΙΑΤΡΗΤΟ STRETCH FILM ΜΗΧΑΝΗΣ & ΧΕΙΡΟΣ
Η εταιρεία μας διαθέτει για τις ανάγκες σας διάτρητο stretch film. Το
καινοτόμο αυτό προϊόν έχει ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τη διάτρητη
επιφάνειά του η οποία επιτρέπει στο συσκευασμένο προϊόν να αναπνέει.
Παράλληλα παρέχει σταθερότητα
στην παλέτα και προστατεύει από την υγρασία και τα χτυπήματα.
Η εταιρεία μας παρέχει ΔΙΑΤΡΗΤΟ STRETCH FILM ΧΕΙΡΟΣ
και ΜΗΧΑΝΗΣ ανάλογα με τις ανάγκες σας.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ
Η εταιρεία μας διαθέτει πλαστικό τσέρκι κατασκευασμένο από
πολυπροπυλένιο. Χρησιμοποιείται για το ασφαλές κλείσιμο κιβωτίων,
σφράγισμα παλέτας κ.α. Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΣΕΡΚΙ
Διαθέτουμε μεταλλικούς συνδετήρες
υψηλής ποιότητας για πλαστικό τσέρκι.
Διατίθενται διάφορα μεγέθη.

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Διαθέτουμε χάρτινες γωνίες παλετοποίησης. Οι γωνίες μας
είναι εξαιρετικής ποιότητας και μεγάλης αντοχής. Ανάλογα
με τις ανάγκες σας μπορούμε να σας προσφέρουμε διάφορες
διαστάσεις και τύπους. Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΑΛΕΤΑΣ
Η NETPACK διαθέτει για τις ανάγκες σας άριστης ποιότητας χάρτινο καπάκι
παλέτας το οποίο είναι κατασκευασμένο από χαρτόνι
και είναι ειδικό για το κλείσιμο της παλέτας.
Διατίθενται στις διαστάσεις: 0,80m X 1,20m , 1,00m X 1,20m

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ
Η Εταιρεία μας μπορεί να σας προμηθεύσει με άριστης ποιότητας πλαστικά κιβώτια
διαφόρων τύπων και διαστάσεων. Συγκεκριμένα διαθέτουμε:
Πλαστικά Κιβώτια Μιας Χρήσης / Πλαστικά Κιβώτια Πολλαπλών Χρήσεων/
Πλαστικά Παλετοκιβώτια (αεριζόμενα, κλειστού τύπου και αναδιπλούμενα)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η NETPACK μπορεί να σας προμηθεύσει με πλαστικά κιβώτια μιας χρήσης.
Τα πλαστικά μας κιβώτια είναι άριστης ποιότητας και διαθέτουν ενισχυμένες
γωνίες. Τηρώντας όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές είναι κατάλληλα για
την αποθήκευση και τη μεταφορά τροφίμων, φρούτων και λαχανικών όπως
είναι οι τομάτες, οι πιπεριές, τα φασολάκια, τα μήλα, τα πορτοκάλια, τα
λεμόνια κ.α. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία μας διαθέτει υψηλής ποιότητας πλαστικά κιβώτια πολλαπλών
χρήσεων. Τηρώντας όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές είναι κατάλληλα
για την αποθήκευση και τη μεταφορά τροφίμων, φρούτων και λαχανικών.
Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Διαθέτουμε πλαστικά παλετοκιβώτια κατασκευασμένα από 100%
παρθένο πολυπροπυλένιο. Συγκεκριμένα, μπορούμε να σας διαθέσουμε
παλετοκιβώτια κλειστού τύπου ή αεριζόμενα ενώ διαθέτουμε και
αναδιπλούμενα παλετοκιβώτια τα οποία αποτελούν ένα νέο καινοτόμο
προιόν. Διαθέσιμη διάσταση: 1,20 Χ 1 Χ 0,76cm.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Η εταιρεία μας διαθέτει για τις ανάγκες σας και διάφορα άλλα προϊόντα και υλικά συσκευασίας
όπως: Μπαταρόλα Ατύπωτη / Λαστιχάκια από Καουτσούκ (80% & 100%) / Γάντια Latex

ΜΠΑΤΑΡΟΛΑ

Διαθέτουμε μπαταρόλα υψηλής
ποιότητας τυπωμένη ή ατύπωτη ανάλογα
με τις ανάγκες σας. Διατίθεται σε
διάφορα χρώματα.
Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις.

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (100% & 80%)

Η εταιρεία μας διαθέτει
λαστιχάκια κατασκευασμένα από
καουτσούκ. Διαθέτουμε λαστιχάκια
κατασκευασμένα 100% από
καουτσούκ καθώς και 80% ανάλογα
με τις ανάγκες του πελάτη.
Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.
Ενδεικτικά μεγέθη: No4, No5, No6,
No7, No8, No9, No10

ΓΑΝΤΙΑ LATEX

Διαθέτουμε γάντια Latex κατασκευασμένα
από latex, είναι άριστης ποιότητας και
υψηλής αντοχής. Τα γάντια latex είναι
πουδραρισμένα εσωτερικά για καλύτερη
εφαρμογή και για μείωση της εφίδρωσης
των χεριών κατά τη χρήση τους. Το κάθε
κουτί περιέχει 100 ζευγάρια γαντιών.
Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη. Ενδεικτικά
μεγέθη: Small, Medium, Large και Xlarge.
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