Μεταφορικές Ταινίες - Ιµάντες

Τί κάνουµε
Στοιχεία µεταφοράς & κίνησης για κάθε σας ανάγκη
Με περισσότερα από 30 χρόνια εµπειρίας στον τοµέα της µεταφοράς και κίνησης η Ευρωτεχνική είναι σε θέση να διαθέτει το µεγαλύτερο
stock µεταφορικών ταινιών µε περισσότερα από 50 είδη ιµάντων άµεσα διαθέσιµα στις καλύτερες τιµές της αγοράς.

Πλαστικές
Μεταφορικές Ταινίες

Μεταφορικές Ταινίες
Ενεργού Oδήγήσης

Επίπεδοι Ιµάντες
Κίνησης

Ειδικές Κατασκευές
Μεταφορικών Ταινιών

Ελαστικές
Μεταφορικές Ταινίες

Συνδετήρες
Μεταφορικών Ταινιών

Ιµάντες PU

Προφίλ Μεταφορικών
Ταινιών

Πλεγµατοειδείς Mesh
Μεταφορικές Ταινίες

Μεταφορικές ταινίες
από PVC, PU.
Το µεγαλύτερο στοκ στη
Ελλάδα.

Κατασκευή οποιασδήποτε
Μ/Τ σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις σας.

ΝΕΟ! Εύκολα
αντικαθιστά τις αρθρωτές
µεταφορικές ταινίες.

Μ/Τ ελαφριάς
εφαρµογής, µε συρµάτινα
λινά, µε παραπέτα κ.α.

Σειρές επίπεδων ιµάντων
που καλύπτουν όλες τις
ανάγκες της βιοµηχανίας.

INOX ή απλοί, πλαστικοί ή
µεταλλικοί (έως 3 µέτρα).

Ολοκληρωµένες σειρές
κυλινδρικών &
τραπεζοειδών ιµάντων
PU και πρεσσών
συγκόλλησης.

Μεγάλο στοκ σε οδηγούς,
τακούνια, παραπέτα, σε
διάφορα χρώµατα.

Μονόινα νύµατα µε πάχος
από 0.9mm έως 1.2mm.

Ράουλα, Τύµπανα &
Επένδυση Τυµπάνων

Κουρτίνες PVC &
Μηχανισµοί

Τσόχες & Βαµβακερά

Τύµπανα σε όλες τις
διαµέτρους & επένδυση
τους µε κατάλληλα
υλικά.

Αντιµικροβιακές,
χαµηλών θερµοκρασιών,
κλασσικές.

Κλασσικές τσόχες ή µε
επένδυση λινών.
Ατερµονες τσόχες για
αρτοποιητικά µηχανήµατα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ξεκινήσαµε πριν από περισσότερα των 30 χρόνων τη δηµιουργία
της εταιρείας µας εισερχόµενοι στον κλάδο των µεταφορικών
ταινιών, γεµάτοι ελπίδες, στόχους και όρεξη για δουλειά.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ
ό Άµεση & ποιοτική εξυπηρέτηση
ό 24ωρο service
ό Το µεγαλύτερο στοκ στην Ελλάδα σε πλαστικές

µεταφορικές ταινίες

FDA & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Όλα τα είδη µας που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα είναι
πιστοποιηµένα µε FDA & EU REGULATIONS (2002/72 EC).
Η ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ πιστοποιείται µε σύστηµα
διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008.
Οποιοσδήποτε έλεγχος των προϊόντων µας είναι δεκτός είτε στις
εγκαταστάσεις µας, είτε στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Δείγµατα Εφαρµογών
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ & ΙΜΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗ
Ειδικές κατασκευές µετ. ταινιών, µε τοποθέτηση:
Τακουνιών (ύψος: 10 - 80mm)
Οδηγών στο επάνω ή κάτω µέρος
Πλαϊνών κυµατοειδών παραπέτων ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
Δαχτύλων και άλλων προφίλ PVC
Προφίλ PU για µέγιστη υγιεινή κατά τη
µεταφορά τροφίµων
ό Συνδετήρων πλαστικών ή µεταλλικών µε έως
και 3m µήκος / τµχ
ό
ό
ό
ό
ό

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Σας παρέχουµε άµεσα ποιοτικά εξαρτήµατα µ/τ
στις πιο οικονοµικές τιµές της αγοράς:
ό Συνδετήρες µεταφορικών ταινιών
ό Προφίλ από PVC / PU
ό Τύµπανα, Ράουλα & Επένδυση Τυµπάνων
ό Κουβαδάκια Ανεβατορίου (πλαστικά, µεταλλικά
ή µεταλλικά ανοξείδωτα)
ό Κόλλες PVC

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ & ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ PU
Η ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗΧΑΡΙΣΟΥΔΗ διαθέτει
µεγάλο στοκ από ιµάντες PU:
ό Κυλινδρικοί Ιµάντες PU απλοί ή
ενισχυµένοι σε διαµέτρους 2 - 20mm
ό Τραπεζοειδείς Ιµάντες PU απλοί ή
ενισχυµένοι σε διαστάσεις Μ, Α, Β, C
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σκανάρετε το qr-code για να
δείτε πως θα έρθετε σε µας

