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Κάδοι απορριμμάτων



Η μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

Οι κάδοι κατασκευάζονται στη σύγχρονη παραγωγική μονάδα της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Η πρώτη ύλη 
κατασκευής είναι άριστης ποιότητας πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα για 
να προστατεύεται ο κάδος από την ηλιακή ακτινοβολία, τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας και τις χημικές 
επιδράσεις. Τα μεταλλικά τμήματα είναι υψηλής αντοχής και έχουν υποστεί ειδική κατεργασία για αντισκωριακή 
προστασία. Με πρωτοποριακό και σύγχρονο σχεδιασμό, όλη η σειρά των προτυποποιημένων κάδων παράγεται σε 
διάφορες εξειδικευμένες παραλλαγές. 

Το εφαρμοσμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 9001, 
διασφαλίζει τη μέγιστη ποιότητα των πρώτων υλών, της παραγωγικής διαδικασίας και των τελικών προϊόντων. 
Παράλληλα, εφαρμόζονται με επιτυχία Συστήματα ∆ιαχείρισης σύμφωνα με τα Πρότυπα EN ISO 14001 και 
OSHAS 18001.



Καπάκια - Θυρίδες ανακύκλωσης

Σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου ΕΝ 840-6, παρέχεται για 
τους κάδους 1100 λίτρων με καμπύλο καπάκι η εφαρμογή ενός 
ειδικού συστήματος ασφαλείας για το χρήστη. Το σύστημα αυτό 
βασίζεται σε ένα μεταλλικό έλασμα που συγκρατεί ακίνητο το 
καπάκι σε απόσταση 18 εκ. από το κυρίως σώμα, αποτρέποντας 
το απότομο κλείσιμό του καθιστώντας απόλυτα ασφαλή τη χρήση 
του κάδου, κυρίως από παιδιά και ηλικιωμένους.





Η τεχνολογία έγχρωμης εκτύπωσης IML (In-Mould-Labeling) αποτελεί μία καινοτόμο και 
πλήρως αυτοματοποιημένη μέθοδο που επιτρέπει την ενσωμάτωση της προς εκτύπωση 
ετικέτας στο καλούπι του προϊόντος κατά τη διαδικασία της παραγωγής. Η ενσωματωμένη 
πλέον στον κάδο ετικέτα δεν αλλοιώνεται, δεν αποκολλάται, ενώ διαθέτει και επικάλυψη 
προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία.  
Η ποιότητα και πιστότητα των χρωμάτων της εκτύπωσης είναι εξαιρετική σε σύγκριση με 
τους παραδοσιακούς τρόπους εκτύπωσης ή τις αυτοκόλλητες ετικέτες. 



Πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο παραγωγής προϊόντων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου, διαθέτει στη ΒΙ.ΠΕ. 
Κομοτηνής ένα από τα πιο εξελιγμένα εργοστάσια παραγωγής πλαστικών με χύτευση υπό πίεση (injection moulding) 
στην Ευρώπη, αποτελεί μια από τις εννέα εταιρείες παγκοσμίως που παράγουν πλήρη γκάμα κάδων απορριμμάτων 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN-840 και δραστηριοποιείται σε όλον τον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων.
 
Επίσης, αντιλαμβανόμενη τις εξελίξεις και τις σύγχρονες απαιτήσεις αναφορικά με τη μεταφορά και αποθήκευση 
προϊόντων, η εταιρεία επένδυσε σε καλούπια τελευταίας τεχνολογίας με στόχο την παραγωγή προϊόντων μεταφοράς 
και αποθήκευσης με πολύπλευρη χρηστικότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής και εναρμονισμένα με τις οδηγίες και τους 
κανόνες της Ε.Ε.


