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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αφρολέξ – Υλικά Ταπετσαρίας & Συσκευασίας



ΤΣΕΡΚΙ & ΣΠΑΓΚΟΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ
Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

Πλαστικά τσέρκια από πολυπροπυλένιο σε μεγάλη ποικιλία τύπων και διαστάσεων, για
χειροκίνητα - ημιαυτόματα συστήματα εργασίας.



ΣΤΡΕΤΣ ΦΙΛΜ & ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ

Φιλμ συσκευασίας με φυσαλίδες σε ρολά

ΧΑΡΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΓΚΡΙ ΚΡΑΦΤ



ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΚΑΦΕ & ΛΕΥΚΟ

ΑΘΟΡΥΒΕΣ & ΘΟΡΥΒΩΔΕΙΣ & ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ



ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων και η υψηλή τεχνογνωσία των εξειδικευμένων συνεργατών,
μας επιτρέπει να απευθυνόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όπως βιομηχανίες,
βιοτεχνίες, εμπορικές & μεταφορικές εταιρίες, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών κλπ.,
για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της
συσκευασίας, αποθήκευσης και της προώθησης προϊόντων.



ΑΥΤΟΔΕΤΗ ΤΑΙΝΙΑ



ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ

ΦΕΡΜΟΥΑΡ



ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ



ΑΦΡΟΛΕΞ



ΑΦΡΟΛΕΞ

Η εταιρεία μας διαθέτει 27 διαφορετικές ποιότητες αφρολέξ, ξεκινώντας από 16,5 kg/m3, έως 
41 kg/m3. Οι ποιότητες αυτές αποτελούνται από “κανονικό” αφρολέξ, αλλά και HR Foam, 
όπως και MEMORY Foam.



ΦΟΡΜΕΣ

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός κοπής που διαθέτει η εταιρεία μας, δίνει την δυνατότητα κοπής 
σε όλες τις επιθυμητές διαστάσεις των πελατών μας, αλλά και σε φόρμες είτε καθέτου κοπής 
είτε παντογράφου, με ηλεκτρονικά υποστηριζόμενο σχεδιασμό αλλά και computerized κοπή 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.



ΡΟΛΑ FOAM

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, μπορούμε και παράγουμε αφρολέξ σε μορφή κοπής 
“ρολλού”, σε διάφορα πάχη αλλά και ποιότητες, ικανοποιώντας έτσι και τον πιο απαιτητικό 
πελάτη μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. 



REBONDED FOAM

Αυτοτελής κάθετη παραγωγή του εργοστασίου μας, προερχόμενη από το τρύμμα των 
διαφόρων ποιοτήτων και πυκνοτήτων του παραχθέντος αφρολέξ, που μετά από ειδική 
επεξεργασία, και εμποτισμό με συγκολλητικές πρώτες ύλες, και με την διαδικασία πίεσης 
αλλά και ατμού, παράγεται μια μορφή αφρολέξ προερχόμενη καθαρά από ανακύκλωση 
του ιδίου προϊόντος.



ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

Ανοίγοντες κυτταρικοί μικροκυτταρικοί αφροί συμβατικού τύπου με υψηλό τεχνολογικό 
περιεχόμενο. Η σειρά αποτελείται από πολυουρεθάνες που προσφέρονται για τεχνικές 
εφαρμογές στους τομείς της ηχομόνωσης, της συσκευασίας, των κτιρίων και των 
υποδημάτων, χωρίς να αποκλείονται ειδικές χρήσεις στα έπιπλα και τα κλινοσκεπάσματα.



ΤΡΥΜΜΑ - ΚΟΜΦΟΡΕΛ

Αφρολέξ τρύμμα διαφόρων ποιοτήτων - πυκνοτήτων, που χρησιμοποιείται ως γέμισμα 
σε μαξιλάρια, αλλά και σε άλλες χρήσεις. Σιλικονούχα πολυεστερική ίνα, την οποία 
επεξεργαζόμαστε σε δική μας γραμμή παραγωγής και δημιουργούμε αυτό που η ελληνική 
αγορά ονομάζει “μπιλάκι” γεμίσματος. Χρησιμοποιείται σαν γέμισμα σε μαξιλάρια, αλλά και 
σε άλλες χρήσεις, προσδίδοντας μία αίσθηση ελαστικότητας αλλά και επαναφοράς μοναδική 
και ξεχωριστή. Υπάρχει μόνο σε πρωτογενή μορφή και οχι σε ανακυκλωμένη (η οποία δεν έχει 
τα χαρακτηριστικά της πρωτογενούς).



+30 210 5693680

www.kalafata-ipakoi.gr

kalafata@otenet.gr+30 210 5693681

/kalafataypakoi /kalafataepe
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