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Επέκταση της UNIPAK
ΕΛΛΑΣ. Σύσταση μονάδας 
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Θεσσαλονίκη με 
λειτουργικές και 
αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις
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Πρώτη Εξαγωγική 
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Έναρξη 
δραστηριοτήτων 
πώλησης εκτός 
ελληνικών 
συνόρων

Εξαγορά της 
«Χαΐτογλου – ΧΑΡΤΕΛ 
Α.Β.Ε.Ε.» από την 
MEDITERRANEAN 
PAPER 
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Επέκταση της UNIPAK
ΕΛΛΑΣ. Σύσταση νέου 
κόμβου στο Ναύπλιο, 
στην Ελλάδα

Εξαγορά της 
ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε., του 
πρώτου κέντρου 
παραγωγής 
συσκευασιών από 
κυματοειδές 
χαρτόνι του Ομίλου 
INDEVCO (IPC - 
INDEVCO Paper 
Containers) στην 
Ευρώπη  
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Ιδρυθείσα το 2008, η UNIPAKΕΛΛΑΣ αποτελεί υπερήφανο μέλος του 
Ομίλου INDEVCO, ενός καινοτόμου πολυεθνικού ομίλου εταιριών 
που παρέχει πολλαπλές βιομηχανικές λύσεις, καθώς και τεχνικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο οποίος δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή συσκευασιών από κυματοειδές χαρτόνι από το 1957.
Η εταιρεία διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά χάρτου και 
συσκευασίας.
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων, η UNIPAKΕΛΛΑΣ 
αξιοποίησε τη βαθιά γνώση που διαθέτει και προχώρησε σε 
σημαντικές αναβαθμίσεις. Η εταιρεία ενίσχυσε τις δυνατότητές της 
και αναβάθμισε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της 
για να διασφαλίσει ότι απαντά αποτελεσματικά σε όλες τις ανάγκες 
συσκευασίας στον βιομηχανικό και αγροτικό τομέα. 

για συσκευασίες από κυματοειδές χαρτόνι



ΝΕΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ERP

 
ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 
ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΟΝΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Ενα ολοκληρωμένο σύστημα ERP που αυτοματοποιεί τις 
λειτουργίες της εταιρείας.

Βελτιώνει την ανάλυση δεδομένων σε όλα τα επίπεδα, 
επιτρέποντας ασφαλή και αλάνθαστη επεξεργασία δεδομένων, 
καθώς και ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, για γρήγορη λήψη 
αποφάσεων.

Βελτιώνει και εξασφαλίζει τη διαχείριση πόρων, μειώνοντας 
τη διαφορά του αποθέματος και βελτιώνοντας συνολικά την 
ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.

Βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Μια νέα και ολοκληρωμένη γραμμή 
παραγωγής για συσκευασίες από 
κυματοειδές χαρτόνι, εξοπλισμένη με τις 
πιο σύγχρονες τεχνολογίες, αντικατέστησε 
την παλαιότερη γραμμή παραγωγής, 
βελτιώνοντας την ποιότητα καθώς και την 
αποδοτικότητα.

Υψηλότερη απόδοση που οφείλεται στην 
τεχνολογία που αξιοποιείται σε όλα τα 
επίπεδα της νέας γραμμής παραγωγής.

Αμεση υιοθέτηση του ελέγχου 
ποιότητας των 58 σημείων. 

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 
του Ελέγχου σε όλες τις ύλες.

ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ (ROTARY DIE-CUT-
TING) 6 ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσβαση στο μεγάλο εύρος καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο Καινοτομίας του Ομίλου 
INDEVCO (IPC - INDEVCO Paper Containers).

Από προηγμένο σχεδιασμό, δημιουργία πρωτοτύπων, 
εργαστηριακές δοκιμές και πιλοτικές δοκιμές, μέχρι 
ολοκληρωμένες λύσεις συσκευασίας, μελέτες 
αποτελεσματικότητας, καθώς και υλοποίηση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Προσθέτοντας στα 
φημισμένα αγροτικά 
τελάρα, κιβώτια 
περιτύλιξης (wrap 
around), συσκευασίες 
έτοιμες για το ράφι, 
κουτιά για catering και 
delivery (κουτιά για πίτσα, 
κουτιά για σάντουιτς, κ.α.) 
αλλά και παλετοκιβώτια 
(bulk bins). 

Δεν παράγει μόνο 
αγροτικές συσκευασίες με 
εκτύπωση υψηλής 
ανάλυσης αλλά και ένα 
μεγάλο εύρος 
βιομηχανικών 
συσκευασιών με 
οποιαδήποτε 
πολυπλοκότητα στο 
δομικό σχέδιο, με στόχο 
την καλύτερη παρουσία 
στο ράφι.
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