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Η Silgan Closures θα συμμετάσχει στη Detrop, Διεθνή Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και
Συσκευασίας (από 3 Μαρτίου έως 6 Μαρτίου 2017) ΔΕΘ Θεσσαλονίκη, όπου η εταιρία θα παρουσιάσει όλη τη
γκάμα προϊόντων της σε μεταλλικά και πλαστικά πώματα, κατάλληλα για συσκευασίες τροφίμων και ποτών.
Στα προϊόντα που θα παρουσιαστούν, περιλαμβάνονται όλες οι τελευταίες καινοτομίες σε πλαστικά πώματα Sport
καθώς και χάρτινων συσκευασιών όπως επίσης και η απαράμιλλη τεχνολογία εκτύπωσης στα μεταλλικά πώματα
καθώς και η νέα γενιά μεταλλικών πωμάτων Press-On Twist-Off® (PT) closures.
Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την πλήρη γκάμα πλαστικών πωμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων “flat”, “sport”, εμφιαλωμένου νερού με εφαρμογές σε ασηπτική και θερμή
πλήρωση, δυνατότητες απομάκρυνσης οξυγόνου και μια ευρεία επιλογή από λιθογραφίες. Τα μεταλλικά πώματα
που θα παρουσιαστούν, θα περιλαμβάνουν την πλήρη επιλογή για εφαρμογές σε μη ανθρακούχα ποτά,
συσκευασίες τροφίμων (σε γυάλινους ή πλαστικούς περιέκτες) με ασεπτική ή θερμή πλήρωση, με παστερίωση ή
αποστείρωση κ.α. Όσον αφορά τα μεταλλικά πώματα, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει την
μοναδική υπηρεσία “Total System Approach” της Silgan White Cap, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα της
εξατόμικευσης σε κάθε πελάτη ξεχωριστά τόσο σε μεταλλικά πώματα όσο και λύσεις τάπωσης με τον κατάλληλο
εξοπλισμό με πλήρη τεχνική υποστήριξη.
Τα νέα πλαστικά πώματα της Silgan Closures περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων με τη μοναδική
επιλογή χωρίς μεμβράνη όπου συνδυάζει το άνοιγμα «μιας κίνησης» με αξιόπιστη ταινία ασφαλείας. Άλλη μια
τεχνολογική ανάπτυξη που θα παρουσιαστεί στη Detrop είναι και το πώμα KSEAL κατάλληλο για τις φιάλες 19λτ
(5 Gallon) ειδικά σχεδιασμένο για τους ειδικούς ψύκτες νερού. Εργονομικά σχεδιασμένο, το νέο πώμα KSEAL,
περιέχει βαλβίδα ροής, με σκοπό τη βελτίωση της χρήσης της φιάλης, καθώς η πατενταρισμένη τεχνολογία του
επιτρέπει την εύκολη χρήση του πώματος χωρίς να εμφανίζονται φθορές στο λαιμό της φιάλης.
Εκτός από τη μεγάλη προϊοντική γκάμα σε μεταλλικά πώματα της Silgan White Cap, ο επισκέπτης θα έχει τη
δυνατότητα να ανακαλύψει τις μοναδικές υπηρεσίες του τμήματος λιθογραφίας της εταιρίας. Πρόκειται για την
καλύτερη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει μια εταιρία παραγωγής μεταλλικών πωμάτων, αφού μπορεί να
αναπτυχθεί λιθογραφία για κάθε πελάτη ξεχωριστά από την αρχή, με στενή συνεργασία και εποπτεία από τους
ειδικούς της Silgan White Cap και τους αντιπροσώπους, έτσι ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα με το
λιγότερο δυνατό κόστος ! Στο περίπτερο θα υπάρχουν δείγματα από μια μεγάλη ποικιλία λιθογραφημένων
πωμάτων με πολλά χρώματα, ειδικά βερνίκια και επιστρώσεις τόσο σε «ματ» όσο και «γυαλιστερά» τελειώματα.
Silgan Closures
Με 18 εργοστάσια σε Ευρώπη, Βόρεια & Νότια Αμερική καθώς και Ασία, η Silgan Closures είναι παγκόσμιος
ηγέτης σε παραγωγής μεταλλικών, πλαστικών και συδυαστικών πωμάτων κατάλληλα για κάθε συσκευασία και
εφαρμογή στην τεχνολογία τροφίμων και ποτών. Η Silgan Closures ανήκει στο τμήμα πωμάτων της Silgan
Holdings Inc.
Ημερομηνία: 6 Φεβρουαρίου 2017
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:
1)Silgan White Cap Austria GmbH, Christian Kubla, Sales Area Manager
Τηλ.: +43 (0)1 332 7608
Email: Christian.kubala@silgan-closures.com

2) FNB Pack, Evangelos Lykoudis, Sales Agent
Phone: +30 210 612 6916
sales@fnbpack.gr
3) (Corporate Silgan Closures)
Petra Bauschke, Marketing Manager, Silgan Closures
Hansastraße 4, D-30419 Hannover, Germany
Phone: +49(0)511 7905 4520
Email:marketing@silgan-closures.com www.silgan-closures.com
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