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Αυτοκόλλητες τυπωμένες 
ταινίες από PVC - PPA - PPS

Μηχανισμοί συσκευασίας 
αυτοκόλλητων ταινιών



Η εταιρεία ΚΟΜΕΤ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά από το 1962 με 
αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία αποκλειστικά Ελληνικών αυτοκόλλητων 
ταινιών συσκευασίας, σελοτέιπ, χαρτοταινίας για οικοδομή και φανοποιεία, ταινιών 
ειδικών χρήσεων, φιλμ συσκευασίας παλετών, μηχανισμών συσκευασίας, καλύπτοντας 
όλο το φάσμα των αναγκών της αυτοκόλλητης συσκευασίας.

Brand names της εταιρείας είναι τα CORONA και PRESTO και είναι αποκλειστική 
αντιπρόσωπος των προϊόντων του μεγαλύτερου και πλέον αναγνωρισμένου σήματος στον 
τομέα των αυτοκόλλητων, ANKER.

Την ΚΟΜΕΤ Α.Ε. διακρίνει η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της, και η άριστη ποιότητα των
προϊόντων της.
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για βιομηχανική χρήση 

Αυτοκόλλητες χαρτοταινίες (Masking 
Tape) για φανοποιεία - οικοδομές

Αυτοκόλλητες ειδικές ταινίες - 
ενισχυμένες - αλουμινίου -  
υφασμάτινες - διπλής όψεως -
μονωτικές

Strech film χειρός - μηχανής για 
συσκευασία παλετών
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