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Η Εταιρεία
H εταιρεία NTPlastics ειναι μια βιοτεχνία
παράγωγής πλαστικών ειδών που ιδρύθηκε στις
αρχές της δεκαετίας του ‘70 από την οικογένεια
Νικολακοπούλου. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία
του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας
στην κατασκευή καλουπιών για την παράγωγη
βιομηχανικών πλαστικών και μη, την τοποθετεί
στο βάθρο των κορυφαίων εταιρειών του
κλάδου της μεταποίησης.
H εταιρεία πέραν των βιομηχανικών πλαστικών
προϊόντων που παράγει και παρέχει στην αγορά,
παράγει και την πληρέστερη σε ευρωπαϊκά
επίπεδα γκάμα πλαστικών συσκευασιών
για καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα,
συσκευασίες οι οποίες διακρίνονται από υψηλές
προδιαγραφές ποιότητας αλλά και αισθητικής,
ικανές να καλύψουν κάθε ανάγκη της αγοράς.
Η εμφάνιση της εταιρείας στο ευρύ κοινό
ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ‘90,
οπού και διείσδυσε δυναμικά στον χώρο της
παράγωγης και εμπορίας πλαστικών ειδών
συσκευασίας τρόφιμων. Η ταχύτατοι ρυθμοί
ανάπτυξης της στη συσκευασία τρόφιμων για
τον κλάδο της ζαχαροπλαστικής, την έχουν
τοποθετήσει στην κορυφή μεταξύ άλλων.
Η NTPlastics θέλοντας να επεκτείνει
περαιτέρω την παραγωγική και εμπορική της
δραστηριότητα δημιούργησε μια ολοκληρωμένη
σειρά πλαστικών, άθραυστων ποτηριών
πολλαπλών χρήσεων, καθώς και μια αντίστοιχη
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σειρά πλαστικών ποτηριών μιας χρήσης, με τις
οποίες έχει διεισδύσει πολύ δυναμικά στον κλάδο
του HO.RE.CA.
Η συνεχής ανοδική πορεία της NTPlastics
οφείλεται στις άψογες συνεργασίες και σχέσεις
που έχει με τους προμηθευτές και τους πελάτες
της, εντός και έκτος ελληνικών συνόρων,
καθώς και στην συνεχή επένδυση, τόσο στην
τεχνολογική υποδομή της, όσο και στην συνεχή
κατάρτιση και εξέλιξη του προσωπικού της. Το
άριστο εργασιακό περιβάλλον που παρέχει η
εταιρεία, αντικατοπτρίζεται στην άριστη ποιότητα
όλων των προϊόντων που παράγει, πάντα με την
πιστοποίηση ISO 9001:2015.
Όραμα της NTPlastics είναι να ανταπεξέρχεται
συνεχώς στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις
των καταναλωτών, παρέχοντας τους πρωτότυπα,
καινοτόμα και όπως πάντα υψηλής ποιότητας
πλαστικά προϊόντα και όλα αυτά πάντα με
ιδιαίτερη φροντίδα και σεβασμό στο περιβάλλον.
Σήμερα η NTPlastics αποτελεί σημείο αναφοράς
στον τομέα της πλαστικής συσκευασίας, σε όλους
τους κλάδους που δραστηριοποιείται και αυτό
το μαρτυρούν τόσο οι συνεργάτες της, όσο και οι
τελικοί καταναλωτές των προϊόντων της, εντός
και εκτός ελληνικών συνόρων, καθότι η εταιρεία
εξάγει ολόκληρη την γκάμα των προϊόντων της σε
πολλές χώρες της Ευρώπης. Στόχος της εταιρείας
ειναι η επέκταση των εμπορικών της συναλλαγών
και έκτος Ευρώπης.
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Οι συσκευασίες μας δεν προορίζονται μόνο
για την συγκράτηση και την διατήρηση του
προϊόντος σας. Οι συσκευασίες μας ειναι
σε θέση να εκφράζονται με την δίκη τους
γλώσσα, αντιπροσωπεύοντας το σημείο
έπαφης μεταξύ του καταναλωτή και
του προϊόντος σας. Η χρήση τους διπλή,
από την μια να προστατεύσουν το προϊον
σας απο τις συνθήκες του περιβάλλοντος
και απο την άλλη να ενισχύσουν τα
χαρακτηριστικά του, και να το αναδείξουν
με τον πιο εντυπωσιακό και ευφάνταστο
τροπο. Ο μοντέρνος σχεδιασμός μας
ειναι σημείο τομής, καινοτομίας και
νεωτερισμού για τη συσκευασία τροφίμων.

6

A
Από 120 cc έως 250 cc, η NTPlastics σας παρέχει την μεγαλύτερη γκάμα πλαστικών
συσκευασιών για τα ατομικά γλυκά σας. Συσκευασίες με μοντέρνες, ίσιες, λιτές γραμμές
που ειναι έτοιμες να αγκαλιάσουν και να αναδείξουν την εμφάνιση του γλυκού σας.
Συσκευασίες κατασκευασμένες με προδιαγραφές για ψύξη και βάρια κατάψυξη, με ή
χωρίς καπάκι.
Ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των συσκευασιών μας, σας δίνει την δυνατότητα να είστε
πλήρως ανταγωνιστικοί σε εμφάνιση και ποιότητα, ακόμα και στην περίπτωση που
εξάγετε τα γλυκά σας σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

03061
05020

CAPRICE 200cc
CAPRICE 350cc

210
108

Φ-7,5cm, H-7cm
Φ-7,5cm, H-11,3cm

03051
03052

CARME New 120cc
CARME New 190cc+LID

702
490

Φ-6,2cm, H-6,5cm
Φ-7,3cm, H-6,5cm

03010
030207
03030

CARME 120cc + LID
CARME 190cc + LID
CARME 250cc + LID

900
672
720

Φ-7,8cm, H-4,6cm
Φ-7,8cm, H-6cm
Φ-8,9cm, H-6,5cm

03028

CUBE 180cc

560

Φ-7,5cm, H-4,5cm

030206

MARS 190cc

960

Φ-7,3cm, H-7cm

030221

JULIA 120cc

1200

Φ-11cm, H-2,2cm

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
8

A
9

A

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

03022

KIM 120cc

360

Φ-11cm, H-3cm

03016
030215

LILIAN 120cc
LILIAN 190cc

1400
1050

Φ-7cm, H-6,6cm
Φ-8cm, H-7cm

030214
030217

COMET 190cc + LID
COMET 250cc

600
500

Φ-9cm, H-5,2cm
Φ-10cm, H-5,5cm

03031

HELIX 190cc

1080

Φ-9cm, H-8cm

03001
03002
030203

PLUTO 190cc
PLUTO 250cc
PLUTO 350cc

1200
1000
700

Φ-9,7cm, H-5cm
Φ-10,5cm, H-5,5cm
Φ-11cm, H-6cm

03063

SET SUN 120cc

400

Φ-7,8cm, H-4,5cm

ΝΕΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
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Ποτέ μια συσκευασία δεν ήταν τόσο “γλυκιά”. Το
Caprice της NTPlastics ήρθε να αλλάξει ριζικά
τον τρόπο που σκεφτόμαστε την συσκευασία.
Είναι η απόδειξη ότι μια συσκευασία μπορεί να
αλλάξει ουσιαστικά την εμφάνιση μιας γλυκιάς
δημιουργίας, άλλα και την εμφάνιση της βιτρίνας
στην οποία ειναι τοποθετημένη.
Τα Caprice ειναι μια ολοκληρωμένη πρόταση
απο την NTPlastics και διατίθεται σε 3 μεγέθη,
60 cc, 90 cc, 200 cc και σε όλα τα χρώματα.
Πρόταση μας:
Στολίστε το κατάστημα σας με όλη τη σειρά
Caprice και δώστε μια διαφορετική μοντέρνα
εμφάνιση στα ήδη όμορφα γλυκά σας. Παντρέψτε
το γλυκό σας με τη συσκευασία μας και αφήστε
τα να κάνουν μόνα τους το παιχνίδι …
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Από 50 cc έως 100 cc, από στρόγγυλα έως
τετράγωνα, από ίσια έως λοξά, από διαφανή
έως ροζ. Παράγουμε την μεγαλύτερη και
ομορφότερη γκάμα σε πλαστικά σφηνάκια
τα οποία με τις γλυκιές σας δημιουργίες
θα στολίσουν τις βιτρίνες σας δίνοντας μια
ευχάριστη νότα στα μάτια των πελατών
σας. Πειραματιστείτε με τη μεγάλη ποικιλία
μας και εντυπωσιάστε τους πελάτες σας με
τις γλυκιές σας δημιουργίες.
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

03059
03060

CAPRICE 60cc
CAPRICE 90cc

608
385

Φ-5cm, H-5cm
Φ-5,9cm, H-5cm

03025

CARME 50cc

1152

Φ-5cm, H-4cm

03027

CARME 80cc

1080

Φ-5cm, H-5.5cm

03037

CUBE 50cc

1170

Φ-4.7cm, H-4.2cm

03029

CUBE 80cc

1170

Φ-4.7cm, H-5.7cm

030208

VENUS 50cc

2100

Φ-4,5cm, H-5,3cm

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

030218

EMY 50cc

1470

Φ-4.8cm, H-5.7cm

030219
030222

EMY 80cc
EMY 80cc + Ροδελάκι

1470
1470

Φ-4.8cm, H-7.6cm
Φ-4.8cm, H-7.6cm

030220

NOVA 60cc

1300

Φ-6.4cm, H-4.5cm

030223
03032

COMET 80cc
COMET 100cc

1600
1260

Φ-6.8cm, H-4cm
Φ-7.5cm, H-4cm

030204

PLUTO 80cc

1000

Φ-7,6cm, H-4cm

030212

MARS 50cc

1400

Φ-5cm, H-4.5cm

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
14

15

Ένα κόσμημα στα ψυγεία σας. Οι πλαστικοί δίσκοι τούρτας που παράγουμε ήρθαν να
αλλάξουν τα δεδομένα στην παρουσίαση και την μεταφορά του γλυκού σας. Διατίθενται
σε όλα τα μεγέθη, σχήματα και χρώματα. Ο υπερυψωμένος κρυφός εσωτερικός πάτος
των πλαστικών μας δίσκων, δίνει στην τούρτα σας ένα εντυπωσιακό ύψος κάθως και την
δυνατότητα της εύκολης μεταφοράς της απο τον καταναλωτή.
Οι πλαστικοί μας δίσκοι ειναι πλήρως σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι με βάση
τα πρότυπα που ορίζει ο Ε.Φ.Ε.Τ τόσο για το βάρος κατασκευής τους, όσο και για την
καταλληλότητα τους στην επαφή με τα τρόφιμα. Με τη χρήση τους, δίνετε ένα τέλος
στα προβλήματα υγρασίας και μεταφοράς που αντιμετωπίζατε με τους αντίστοιχους
χάρτινους.
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T
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

03042
03040
03054

DISC Φ18
DISC Φ22
DISC Φ25

240
120
99

Φ-18cm, H-2cm
Φ-22cm, H-2cm
Φ-25cm, H-2cm

03056
03064

DISC SQUARE 25X25

ΝΕΟ

80
DISC PARALLEL 30x15 100

Φ-25cm, H-2cm
30x15 cm, H-2cm

ΝΕΟ

Μια καινοτομία της NTPlastics και ένα προϊόν μας
κατοχυρωμένο τόσο για τον σχεδιασμό του, όσο και για
τη χρήση του στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διανοητικής
Ιδιοκτησίας. (Patent Pending)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
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Τα πλαστικά πατάκια πάστας που
παράγουμε σε όλα τα μεγέθη και χρώματα
ήρθαν να αντικαταστήσουν τη συνηθισμένη
και δυσλειτουργική αντίστοιχη χάρτινη
συσκευασία. Τα πατάκια μας ειναι η
καλύτερη δυνατή επιλογή τόσο για εσάς
όσο και για τους πελάτες σας.
Παρέχουν τη δυνατότητα ψύξης αλλά και
βαριάς κατάψυξης της πάστας σας, δίχως να
έχετε το άγχος της φθοράς λόγω υγρασίας
που αντιμετωπίζατε τόσα χρόνια με την
χάρτινη συσκευασία. Παρέχουν εύκολη
μεταφορά της πάστας, τόσο στον πωλητή του
ζαχαροπλαστείου σας όσο και στον πελάτη
σας, καθώς με το εργονομικό και στιβαρό
χερούλι που διαθέτουν μπορείτε πλέον να
μετακινήσετε και να σηκώσετε όλοκληρο
το βάρος του γλυκού. Η δελεαστική τιμή
τους, θα σας πείσει να αντικαταστήσετε τη
συνηθισμένη χάρτινη συσκευασία.
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

03038
03041

DISC Φ8 CIRCULAR
DISC Φ9 CIRCULAR

2000
1000

Φ-8cm
Φ-9cm

03047

DISC OVAL

1000

9,5 χ 6 cm

03045
03046

DISC PARALLEL 6X11 1000
DISC PARALLEL 5X12 1000

6 χ 11 cm
5 χ 12 cm

03039
03044

DISC SQUARE 5X5
DISC SQUARE 8X8

5 χ 5 cm
8 χ 8 cm

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

2500
1000

ΝΕΟ

Τα πλαστικά πατάκια πάστας μας ειναι μια πραγματική καινοτομία στη
συσκευασία τρόφιμων και αυτό αποδεικνύεται καθότι είναι το μοναδικό
ελληνικό προϊόν ζαχαροπλαστικής που είναι ήδη κατοχυρωμένο τόσο
για τον σχεδιασμό του, όσο και για τη χρήση του στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας. (Patent No: 20160600029)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
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Από 500 cc έως 1000 cc σας παρέχουμε αντίστοιχα
μοντέρνες και “έξυπνες” οικογενειακές συσκευασίες.
Με τον σχεδιασμό μας και τις τεχνικές που
χρησιμοποιούμε στην παράγωγη των οικογενειακών
συσκευασιών στοχεύουμε σε δύο πράγματα:
Το πρώτο, το οποίο ειναι και εμφανές, είναι ο
μοντέρνος σχεδιασμός μας με μίνιμαλ ίσιες γραμμές,
που προσδίδουν μια διαφορετική προσέγγιση
στην εικόνα του γλυκού σας, σε αντίθεση με τις
παρωχημένες συσκευασίες που υπάρχουν στην
αγορά.
Το δεύτερο και πιο σημαντικό, είναι ότι τεχνικές
παράγωγης μας εγγυώνται προϊόντα υψηλής αντοχής,
τόσο σε υψηλές θερμοκρασίες υγρών στοιχείων
(σιροπιού), όσο και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
βαριάς κατάψυξης, δίχως να αντιμετωπίζετε το
οποιοδήποτε πρόβλημα.
Δοκιμάστε τις οικογενειακές μας συσκευασίες με το
καπάκι τους ή χωρίς σε όλα τα χρώματα!
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

03021

KIM 1000cc + LID

39

Φ-23,6cm, H-5cm

03036

JULIA 1000cc + LID

80

Φ-23,6cm, H-5cm

03043

COMET 500cc + LID

240

Φ-16,5cm, H-4cm

03033

COMET 1000cc +LID 180

ΝΕΟ

Φ-18cm, H-6cm

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
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22

ΝΕΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΟΝ

40
106
156
212
314
370

STE STD 40cc
STE STD 106cc
STE STD 156cc
STE STD 212cc
STE STD 314cc
STE STD 370cc

250
500
1000

STE STD 250cc + LID
STE STD 500cc + LID
STE STD 1000cc + LID

+ LID
+ LID
+ LID
+ LID
+ LID
+ LID

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

35
35
35
24
24
24

-

30
20
12

-

ΝΕΟ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

03060

CAPRICE 90cc

385

Φ-5,9cm, H-5cm

030220

NOVA 60cc

1300

Φ-6.4cm, H-4.5cm

030222

EMY 80cc + Ροδελάκι 1470

Φ-4.8cm, H-7.6cm

03032

COMET 100cc

1260

Φ-7.5cm, H-4cm

03063

SET SUN 120cc

400

Φ-7,8cm, H-4,5cm

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
25

PLASTIC
FRABRICATION INDUSTRY
T: 213 0 224257
T: 213 0 224260
F: 0030 213 0 224258
E: info@ntplastics.gr
W: www.ntplastics.gr

5TH PALAMIDIOU STREET
PIRAEUS, GREECE, 185 45
T: 0030 213 0 224257
T: 0030 213 0 224260
F: 0030 213 0 224258
E: info@ntplastics.gr
W: www.ntplastics.gr

PLASTIC
FRABRICATION INDUSTRY
T: 213 0 224257
T: 213 0 224260
F: 0030 213 0 224258
E: info@ntplastics.gr
W: www.ntplastics.gr

5TH PALAMIDIOU STREET
PIRAEUS, GREECE, 185 45
T: 0030 213 0 224257
T: 0030 213 0 224260
F: 0030 213 0 224258
E: info@ntplastics.gr
W: www.ntplastics.gr

