
 



Σχεδιαστικές Προτάσεις Συσκευασιών 
 

1. Σχεδιαστική λύση συσκευασίας ζυμαρικών σε χάρτινα λευκασμένα  
            κουτιά με κοπτικό σχήματος κύκλου και παράθυρο από PP για να   
            έρχεται ο πελάτης σε άμεση οπτική επαφή με το προϊόν.  
 

2. Σχεδιαστική λύση συσκευασίας ζυμαρικών σε σακουλάκια PC, με   
            επικολλημένη χάρτινη ετικέτα και στις δύο όψεις της συσκευασίας  
            και σπάγκο για το δέσιμο της.  
 

3. Σχεδιαστική λύση συσκευασίας ζυμαρικών σε χάρτινα λευκασμένα   
            κουτιά με κοπτικό στο σχήμα των γυαλιών της μακέτας και  παρά-  
            θυρο από PP για να έρχεται ο πελάτης σε άμεση οπτική επαφή  με  
            το προϊόν.                 

 

 

 
 
 
 
 



Σχεδιαστική λύση συσκευασίας ζυμαρικών σε χάρτινα 
λευκασμένα κουτιά με κοπτικό σχήματος κύκλου 

• Πρόταση με οικολογικό χαρακτήρα καθώς τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.  
• Κουτί με πλήρη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού & πρόταση συνταγής.  
• Έξυπνο στήσιμο μακέτας για να φαίνονται τα ζυμαρικά που βρίσκονται εντός του κουτιού. 
• Οικονομική & προσιτή στο καταναλωτικό κοινό. 

Επιλογή γραμματοσειρών – Λογοτύπου & χρωμάτων 

Ύστερα από έρευνα που έγινε, αποφασίστηκε να χρησιμοποιήσουμε ένα χρώμα παραπλήσιο του κόκκινου, που πλησιάζει το πορτοκαλί. 
Χρώματα όπως το κόκκινο και το πορτοκαλί, ανοίγουν την όρεξη του καταναλωτή, ενώ είναι δύσκολο να μην τραβήξουν το ενδιαφέρον 
του. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε κύκλος με κοπτικό για την άμεση επαφή του καταναλωτή με το προϊόν και ρίγες που διαφοροποιόντουσαν 
αναλόγων το ζυμαρικό (ολικής, σίτου ή τρικολόρε) 

Τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια διαστάσεων:   

• 33Χ40Χ20 ώστε να χωρά 18 κουτιά (16Χ12Χ6 εκ.) τορτελίνια  με συνολικό βάρος 9 kg. 
• 29Χ36Χ20 ώστε να χωρά 30 κουτιά (28Χ7Χ3 εκ.) σπαγγέτι με συνολικό βάρος 15 kg. 
• 35Χ40Χ24 ώστε να χωρά 18 κουτια (17Χ13Χ7,5 εκ.) φαρφάλες - πένες - βίδες  με συνολικό βάρος 9 kg. 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:  

• Λευκασμένο χαρτί GS2, 280gsm, διαστάσεων 70Χ100, ανακυκλώσιμο, ευρέως χρησιμοποιήσιμο για συσκευασίες κουτιών 
• Μελάνια offset & βερνίκι νερού (εκτύπωση 4χρωμίας) 
• Καλούπι για τη κοπή & τη πύκμανση του κουτιού 
• Παράθυρο πολυκαρβονικού για τη τρύπα της συσκευασίας 
• Κόλλα συσκευασιών για τη συγκόλληση των πλευρών του κουτιού μετά τη διαδικασία του γεμίσματος. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σχεδιαστική λύση συσκευασίας ζυμαρικών σε σακου-
λάκια PC, με  επικολλημένη χάρτινη ετικέτα και στις δύο 
όψεις της συσκευασίας και σπάγκο για το δέσιμο της 

• Πρόταση με οικολογικό χαρακτήρα καθώς τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.  
• Ετικέτα & από τις 2 πλευρές της συσκευασίας για τη πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τη διατροφική αξία του 

προϊόντος & τα στοιχεία της εταιρείας. 
• Παραδοσιακό στήσιμο μακέτας & συσκευασίας. 
• Οικονομική & προσιτή στο καταναλωτικό κοινό. 

Τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια διαστάσεων:   

• 31Χ40Χ40 ώστε να χωρά 32 σακουλάκια τορτελίνια  με συνολικό βάρος 16 kg. 
• 31Χ39Χ39 ώστε να χωρά 49 σακουλάκια σπαγγέτι  με συνολικό βάρος 24,5 kg. 
• 37Χ31Χ31 ώστε να χωρά 18 σακουλάκια φαρφάλες - πένες - βίδες  με συνολικό βάρος 9 kg.  

Επιλογή γραμματοσειρών – Λογοτύπου & χρωμάτων 

Ύστερα από έρευνα που έγινε, αποφασίστηκε να χρησιμοποιήσουμε ένα λογότυπο παραδοσιακό, επομένως έγινε η χρήση ενός μύλου, 
σιταριού και της γραμματοσειράς με την επωνυμία της επιχείρησης. Επιπλέον, στην ετικέτα χρησιμοποιήθηκαν γραφικά με τα υλικά της 
κάθε συσκευασίας ώστε ο καταναλωτής να καταλαβαίνει αν το προϊόν είναι ολικής, τρικολόρε ή κανονικό.  

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:  

• Σακουλάκια PC για τη συσκευασία των προϊόντων 
• Χάρτινη ετικέτα από αυτοκόλλητο Fasson ματ, χάρτινο, διαστάσεων 70Χ100, με χάραξη στο πίσω μέρος 
• Σπάγγος φυσικός για το δέσιμο της συσκευασίας στο πάνω μέρος 

  

 



 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 



Σχεδιαστική λύση συσκευασίας ζυμαρικών σε χάρτινα 
λευκασμένα κουτιά με κοπτικό με κοπτικό στο σχήμα 
των γυαλιών της μακέτας 

• Πρόταση με οικολογικό χαρακτήρα καθώς τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.  
• Κουτί με πλήρη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού & πρόταση συνταγής.  
• Έξυπνο στήσιμο μακέτας για να φαίνονται τα ζυμαρικά που βρίσκονται εντός του κουτιού. 
• Οικονομική & προσιτή στο καταναλωτικό κοινό. 

Επιλογή γραμματοσειρών – Λογοτύπου & χρωμάτων 

Ύστερα από έρευνα που έγινε, αποφασίστηκε να χρησιμοποιήσουμε ένα χρώμα παραπλήσιο του κόκκινου, που πλησιάζει το πορτοκαλί. 
Χρώματα όπως το κόκκινο και το πορτοκαλί, ανοίγουν την όρεξη του καταναλωτή, ενώ είναι δύσκολο να μην τραβήξουν το ενδιαφέρον 
του. Επίσης, μιας και τα μακαρόνια είναι τροφή κυρίως στην Iταλία, χρησιμοποιήθηκαν γραφικά με μουστάκια, τα οποία αναλόγως το 
είδος των ζυμαρικών (σπαγκέτι, φαρφάλες κλπ) έπαιρναν τη μορφή τους, αντίστοιχα.  

Τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια διαστάσεων:   

• 31Χ40Χ40 ώστε να χωρά 32 κουτιά (15Χ9Χ9 εκ.) τορτελίνια  με συνολικό βάρος 16 kg. 
• 31Χ39Χ39 ώστε να χωρά 49 κουτιά (30Χ5Χ5 εκ.) σπαγγέτι με συνολικό βάρος 24,5 kg. 
• 37Χ31Χ31 ώστε να χωρά 18 κουτιά (18Χ10Χ10 εκ.) φαρφάλες - πένες - βίδες  με συνολικό βάρος 9 kg. 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:  

• Λευκασμένο χαρτί GS2, 280gsm, διαστάσεων 70Χ100, ανακυκλώσιμο, ευρέως χρησιμοποιήσιμο για συσκευασίες κουτιών 
• Μελάνια offset & βερνίκι νερού (εκτύπωση 4χρωμίας) 
• Καλούπι για τη κοπή & τη πίκμανση του κουτιού 
• Παράθυρο πολυκαρβονικού για τη τρύπα της συσκευασίας 
• Κόλλα συσκευασιών για τη συγκόλληση των πλευρών του κουτιού μετά τη διαδικασία του γεμίσματος. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κοστολόγηση Σχεδιαστικών λύσεων συσκευασίας  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις τιμές συμπεριλαβάνεται:  

α) Για τα κουτιά: Το χαρτί, η εκτύπωση, η κοπή και πίκμανση με καλούπι, το παράθυρο του πολυκαρβονικού και η συρταροκόλληση.  

β) Για τα σακουλάκια: Τα σακουλάκια του πολυκαρβονικού, το αυτοκόλλητο, η εκτύπωση, η χάραξη της ετικέτας, η θερμοκόλληση.  

Οι τιμές αφορούν 10.000 τεμάχια ανά κατηγορία ζυμαρικών (Φαρφάλες: ολικής, τρικολόρε & κανονικά, Πέννες: ολικής, τρικολόρε & 
κανονικά, Βίδες: ολικής, τρικολόρε & κανονικά, Τορτελίνια: με τομάτα, με τυρί & με προσούτο, Σπαγγέτι : ολικής & κανονικά).  

Συνολική ποσότητα συσκευασιών: 140.000 τεμάχια / πρόταση.                                                       Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

 
Συσκευασμένο 

προϊόν 

ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΡΥΠΑ + 
ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΚΟΥΤΙ ΜΕ 
ΜΟΥΣΤΑΚΙΑ 

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 

Με 
κόλληση 

Χωρίς 
κόλληση 

Με 
κόλληση 

Χωρίς  
κόλληση 

 

ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ 
0,13575€ 0,12875€ 0,16265€ 0,15465€ 0,195€ 

ΣΠΑΓΚΕΤΙ 

0,16615€ 0,15565€ 0,17365€ 0,16515€ 0,198€ 

ΦΑΡΦΑΛΕΣ 
ΠΕΝΝΕΣ 

ΒΙΔΕΣ 
0,16665€ 0,15815€ 0,2193€ 0,2113€ 0,201€ 



Απαραίτητες πληροφορίες 
επισήμανσης συσκευασίας 
 

• Ονομασία προϊόντος & τόπος προέλευσης 
• Στοιχεία παρασκευαστή (Διεύθυνση, τηλέφωνα κτλ) 
• Ποσότητα (g, Kg) 
• Διάρκεια ζωής (Ημερομηνία λήξης, παρασκευής) 
• Συνθήκες συντήρησης & οδηγίες χρήσης 
• Συστατικά 
• Σήμανση προϊόντος ως βιολογικό 
• Αριθμός παρτίδας 
• Διατροφικά στοιχεία

Ανακύκλωση Χαρτιού (Κουτιά) 
Διαλογή του χαρτιού, διαχωρισμός διαφόρων τύπων χαρτιού, είσοδος χαρτιού στις βιομηχανικές μονάδες 
ανακύκλωσης, έπειτα σε ειδικά πλυντήρια  επιφορτισμένα με το καθήκον της απομελάνωσης ώστε να 
καθαριστεί το χαρτί από το μελάνι. Στη συνέχεια περνάει σε τεράστια blender, όπου αναμιγνύεται με νερό 
και μετατρέπεται σε πολτό. Ο «χαρτοπολτός» που προκύπτει στύβεται, στεγνώνεται, και περνώντας από 
ειδικές κατασκευές τυλίγεται σε μεγάλα ρολά, περίπου ενός τόνου το καθένα. Το ανακυκλωμένο χαρτί είναι 
έτοιμο να πάρει και πάλι κάποια χρηστική μορφή. Ένα «μυστικό» για το ανακυκλωμένο χαρτί είναι η 
«εφτάψυχη» υπόστασή του. Το ίδιο χαρτί μπορεί να ανακυκλωθεί το πολύ επτά φορές, καθώς οι ίνες του 
γίνονται πολύ αδύναμες. Γι' αυτό, συχνά, κατά την διαδικασία της ανακύκλωσης, στον πολτό του 
χρησιμοποιημένου χαρτιού προστίθεται ποσότητα «φρέσκου», που προέρχεται από ξυλεία. 



 

Ανακύκλωση Πλαστικής Συσκευασίας (Σακουλάκια PC) 
Το μεγάλο μειονέκτημα της πλαστικής συσκευασίας είναι το γεγονός ότι δεν είναι ιδιαίτερα φιλική στο περιβάλλον καθώς διασπάται με 
εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Τα πολλά πλεονεκτήματα των πλαστικών ως 
υλικού συσκευασίας έχουν οδηγήσει σε μια εντυπωσιακή αύξηση της 
παραγωγής και της κατανάλωσης αυτών των υλικών, το οποίο όμως, με τη 
σειρά του, συνεπάγεται και αύξηση των στερεών αποβλήτων.  

Το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων αυτών καταλήγει στις χωματερές, 
όμως η τακτική αυτή δεν θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένη καθώς όλο και 
περισσότεροι κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις διαμαρτύρονται για 
τη μόλυνση τον υπόγειων υδάτων και αντιδρούν έντονα.  

Μια άλλη τακτική είναι η καύση των αποβλήτων αυτών αλλά και αυτή 
συναντά έντονες αντιδράσεις καθώς σχετίζεται με την παραγωγή 
δηλητηριωδών τοξικών ουσιών που είναι επικίνδυνες για την ατμόσφαιρα και 
την υγεία. Την πιο ελπιδοφόρα λύση στην αντιμετώπιση του προβλήματος 
των πλαστικών αποβλήτων την αποτελεί η ανακύκλωση. Για την 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος οι έρευνες στρέφονται στη δημιουργία 
βιοδιασπώμενων πλαστικών, δηλαδή πλαστικών τα οποία όταν εκτεθούν στο 
περιβάλλον διασπώνται σταδιακά από τη δράση μικροοργανισμών.  

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι κάποιες εταιρίες ξεκίνησαν εμπορικές δραστηριότητες για παραγωγή πολυαιθυλενίου από 
σακχαροκάλαμο. Το πολυαιθυλένιο μπορεί επίσης να παραχθεί από άλλες πρώτες ύλες που συμπεριλαμβάνουν σιτάρι και 
σακχαρότευτλο, δηλαδή από ανανεώσιμες πρώτες ύλες βιομάζας φυτών. Η Βραζιλία είναι η πρώτη χώρα που αναπτύσσει με αυτόν τον 
τρόπο το προϊόν 

 

 



Παλέτες ISO 

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης(International Organization for Standardization -ISO) 
εγκρίνει έξι (6) διαφορετικές διαστάσεις παλετών, όπως περιγράφονται στο ISO Standard 
6780: Flat pallets for intercontinental materials handling—Principal dimensions and 
tolerances. Στην Ευρώπη, η ευρωπαλέτα (EURO Pallet), που χρησιμοποιείται ευρέως έχει 
διαστάσεις 800x1200mm με ύψος 120mm. Οι κατασκευαστές ευρωπαλετών πρέπει να 
τηρούν τις προδιαγραφές του European Pallet Association (EPAL). Βάσει αυτών των 
προδιαγραφών υπάρχουν οι εξής τυποποιημένες διαστάσεις παλετών. 

Μέγιστο μήκος:  

• Όχημα με κινητήρα 12.00 m 
• Ρυμουλκούμενο 12.00 m 
• Αρθρωτό όχημα 16.50 m 
• Οδικός συρμός 18.75 m 
• Αρθρωτό λεωφορείο 18.75 m 

Μέγιστο πλάτος Χ Μέγιστο ύψος 

• Όχημα οποιουδήποτε τύπου 2.55 m Χ 4.00m ύψος 
• Υπερκατασκευές οχημάτων με κλιματισμό 2.60 m Χ 4.00m ύψος 

Οι τυπικές τιμές των καροτσών τους είναι: 

• από 650/800 mm έως 1000 mm για οχήματα μεταφοράς ογκωδών φορτίων (large - volume 
transport) 

• από 650/800 mm έως 1000 mm για κλειστά ημιφορτηγά (van) 
• από 1100 mm έως 1300 mm για κανονικά φορτηγά (normal transport) 
• από 1300 mm έως 1500 mm για φορτηγά-ψυγεία (refrigerated transport) 
• από 1400 mm έως 1600 mm για φορτηγά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container transport) 

Κόστος Ευρωπαλέτας 

Eυρωπαλέτα άσπρη: 80x120 τιμή: 10,00 € / Eυρωπαλέτα σκούρα: 80x120 τιμή: 7,00€ 



 


