
Σακούλες & Τσάντες
• Zipper bags
• Courier bags
• Σακούλες & τσάντες LDPE
• Σακούλες & τσάντες HDPE

• Απορριμμάτων
• Μπαζών
• Στρωμάτων
• Παλετών

Ταινίες Συσκευασίας
• BOPP Acrylic Noisy
• BOPP Acrylic No Noise
• BOPP Hot Melt

• BOPP Solvent
• PVC Υλικά Προστασίας

• Αεροπλάστ (lite, strong, heavy)
• Αεροχάρτ (lite, heavy)
• Foam
• Αφρώδη προφίλ
• Αφρώδεις γωνιές
• Σακουλάκια φυσαλίδας
• Γαριδάκι
• Κουτιά φελιζόλ
• Χάρτινες γωνιές
• Πλαστικές γωνιές
• Οντουλέ
• Χαρτί συσκευασίας
• Νάιλον (ρολά & φύλλα)

Τυπωμένες Ταινίες
• BOPP
• PVC

• Paper
• Gummed 

Ταινίες Διπλής Όψεως
• BOPP με Λευκή κόλλα
• BOPP με Διάφανη κόλλα
• Removable
• Now Woven
• Υδατοδιάλυτη
• Transfer
• Polyester
• Αφρώδης 
• Ακρυλικής μάζας
• Fingerlift
• Φλεξογραφίας

Ταινίες Γραφείου
• Cellophane Original
• Clear BOPP
• Invisible

Χαρτοταινίες

• Masking White 60°C
• Masking White 80°C
• Masking Yellow 80°C
• Masking Blue UV
• Masking Orange Washi
• Paper Βrown
• Gummed – Νεροταινία

Ειδικές Ταινίες
• Υφασμάτινη
• Αλουμινίου
• Filament
• Αφρώδης
• Γυψοσανίδας
• Αντιολισθητική
• Αντανακλαστική

• Θερμοκηπίου
• Σήμανσης
• Μονωτική
• Strapping
• Προστασίας αλουμινίου
• Θερμομονωτικά υλικά

Λαστιχάκια
Συσκευασίας

Ετικέτες

• Χάρτινες
• Πλαστικές 

Συρρικνούμενα Υλικά
• Πολυαιθυλένιο
• Πολυολεφίνη
• PVC 

Χαρτοκιβώτια
• 3φυλλα
• 5φυλλα

Τσέρκια
• Πλαστικό - PP
• Πολυεστερικό – PET
• Μεταλλικό – Steel Black
• Μεταλλικό – Steel Zinc

Stretch Films
• Χειρός
• Μηχανής

Μηχανισμοί
Συσκευασίας
• Χειρός
• Επιτραπέζιοι
• Επιδαπέδιοι 



Αυτοκόλλητες Ταινίες & Υλικά Συσκευασίας

SINCE 1984

Η εταιρεία ROLLER PACK ιδρύθηκε από τον Παρα-
σκευά Σαραφίδη το 1984, σε συνέχεια της δραστηριό-
τητάς του στο χώρο των αυτοκόλλητων ταινιών από το 
1969 κι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο.
 
Χάρη στην υψηλή ποιότητα, τη μεγάλη ποικιλία των 
προϊόντων μας και κυρίως την άμεση εξυπηρέτηση των 
πελατών μας, έχουμε πετύχει τη συνεχή αύξηση του 
όγκου των πωλήσεων μας στην Ελληνική Αγορά και στο 
χώρο των Βαλκανίων.
 
Επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρου-
με στους πελάτες μας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, η 
οποία θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρο-
νης επιχείρησης στο τομέα των υλικών συσκευασίας. 
Η εταιρεία μας φέροντας ευθύνη για την ποιότητα των 
προϊόντων της, φροντίζει ώστε όλοι οι προμηθευτές 
μας να έχουν πιστοποίηση ISO 9001:2000.

Στα πλαίσια των στόχων μας εντάσσεται κι η συνεχής 
αναζήτηση κι ενημέρωσή μας για όλα τα νέα προϊόντα 
στον τομέα της βιομηχανικής συσκευασίας προκειμέ-
νου να παρέχουμε τη δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέ-
τησης των πελατών μας και την κάλυψη του συνόλου 
των αναγκών τους στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
 
Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, μας επιτρέπει να 
απευθυνόμαστε σε μεγάλη γκάμα πελατών όπως βιο-
μηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές εταιρείες, μεταφορικές 
εταιρείες, εταιρείες logistics, χρωματοπωλεία, χαρτο-
πωλεία, κλπ και το δίκτυο των πωλητών μας σε όλη την 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια, μας δίνει τη δυνατότητα να 
διευρύνουμε περισσότερο το υπάρχον μεγάλο πελατο-
λόγιό μας.

Λίγα λόγια για την
RolleR Pack RolleR Pack

Τριπόλεως 51, Τ.Κ. 16777
Ελληνικό - Αθήνα

Τηλ: 210 96 20 413
Fax: 210 96 18 478

info@rollerpack.gr
www.rollerpack.gr

Βρείτε μας @rollerpack.gr
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