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χρονολόγιο
timeline
Ίδρυση της εταιρείας ως
εμπορική επιχείρηση πώλησης
ειδών καθαρισμού οικιακής
χρήσης με την επωνυμία ΜΑΧΙ.

Έναρξη διαδικασίας
παραγωγής επεξεργασίας
χαρτιού υγείας, χαρτιού
κουζίνας και χαρτοπετσέτας.

Επένδυση σε γραμμές παραγωγής
υψηλής τεχνολογίας (χαρτί υγείας και
κουζίνας, χαρτομάντιλα τσέπης και facial,
χειροπετσέτες και τραπεζομάντιλα).

Δημιουργία MAXI Paper Mill του πιο
προηγμένου εργοστασίου παραγωγής
χαρτοπολτού στην Ελλάδα, ικανό να
παράγει 30.000 τόνους χαρτοπολτού
ετησίως.

2001

1988
1991
Establishment of the company
as a commercial company
for the sale of household
cleaning products under the
name MAXI.

Beginning of the production
process of toilet paper,
kitchen paper and
paper towels.

Δεύτερη γραμμή παραγωγής χαρτιού υγείας
και κουζίνας προστέθηκε στον υπάρχοντα
εξοπλισμό και κατασκευάστηκε μια νέα
μονάδα αποθήκευσης 4.000 m².

2017
2011

Investments in high-tech production
lines (toilet and kitchen paper, pocket
and facial tissues, handkerchiefs and
tablecloths).

Δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής
χαρτοπολτού με ετήσια παραγωγή
43.000 τόνους.

Establishment of Maxi Paper Mill
of the most advanced pulp factory
in Greece, capable of producing
30.000 tons of Jumbo Rolls per year.

2021
Second toilet paper and kitchen towels
production line was added together
with a new deposit department of 4.000 m²
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Second Paper Mill, with
annual production up to
43.000 tons.

www.maxi.gr

αξίες

• ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Δίνουμε δύναμη & αξία στους πελάτες
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πετυχαίνουμε πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα,
αποδοτικά και αξιόπιστα
• ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Σταθερή μας αξία, η υψηλή ποιότητα
• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
Είμαστε η ομάδα που πετυχαίνει
• ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ
Αγκαλιάζουμε την αλλαγή και γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Λειτουργούμε υπεύθυνα απέναντι στους ανθρώπους μας,
την κοινωνία & το περιβάλλον

values
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• CUSTOMER FOCUSED
Empowering and adding value to our customers
• INCREASED EFFECTIVENESS
Always succeeding the best results, in terms of both
efficiency and reliability
• HIGH QUALITY
High quality is our top priority.
• TEAM POWER
Being the team that always succeeds.
• FLEXIBILITY & ADAPTABILITY
Embracing change and being able to constantly become better.
• SOCIAL RESPONSIBILITY
Acting responsibly towards our people,
the community & the environment
www.maxi.gr

αποστολή
Η παραγωγή και προμήθεια προϊόντων
υψηλής ποιότητας που ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των πελατών μας, διατηρώντας
την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη τους.

όραμα

vision

Να καταστεί στο προσεχές μέλλον ηγέτιδα
επιχείρηση της Ελλάδας στον τομέα παραγωγής
και επεξεργασίας χάρτου.

To become Greece’s leading company
in the sector of tissue paper both for household
and professional use.
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mission
Production and supply of high quality
products that meet our customer’s requirements,
maintaining their loyalty and trust.

www.maxi.gr

ανθρώπινο
δυναμικο
Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται
από συνολικά 250 εργαζόμενους. Επενδύοντας συστηματικά
στην εκπαίδευση και επιμόρφωση, στις νέες τεχνολογίες
και τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής είναι πάντα στις
πρώτες προτεραιότητες της εταιρίας

human
resources
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Company’s human resources consists of 250
employees. Investing systematically in the education
and training in new technologies and modern
methods of production is always in company’s
top priorities.

www.maxi.gr

προϊόντα
πιστοποιησεις

products
certifications

Τα προϊόντα χάρτου της ΜΑΧΙ παράγονται αποκλειστικά από
πρωτογενή πολτό (100% καθαρή κυτταρίνη) εξαιρετικής ποιότητας.

MAXI paper products are made exclusively from virgin pulp
(100% pure cellulose)

Κατά την παραγωγική διαδικασία δεν γίνεται χρήση αλλεργιογόνων,
λευκαντικών ή/και άλλων ουσιών που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν ερεθισμούς στο δέρμα, καθιστώντας τα πολύ
φιλικά προς αυτό. Το χαρτί υγείας είναι εξαιρετικά απαλό, πολύ
απορροφητικό, 100% υδατοδιαλυτό. Το χαρτί κουζίνας είναι
ανθεκτικό, με μεγάλη απορροφητικότητα και λευκότητα.
Η εταιρεία μας είναι πλήρως συμμορφωμένη με όλους τους
κανονισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας, εγγεγραμμένη στο
Εθνικό Μητρώο Ανακύκλωσης ε.ο.αν. Τα προϊόντα μας παράγονται
κατά τα σύγχρονα πρότυπα παραγωγής ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & ISO 14001:2015 – Συστήματα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Συσκευάζονται επιμελώς κρατώντας μακριά τη σκόνη και τους
παθογόνους μικροοργανισμούς, διασφαλίζοντας την υγιεινή και
την ασφάλεια.

During the production, substances (allergens, bleaches etc.) that
can cause skin irritation, are not used.
Toilet paper is 100% water soluble, extremely soft and absorbent.
Kitchen paper is durable, ultra-absorbent and with a great
whiteness.
Our company is in compliance with all regulations of applicable
law, registered in the National Recycling Register e.o.an. Our
products are produced according to the modern production
standards ISO 9001: 2015 - Quality Management System & ISO
14001: 2015 - Environmental Management System.

EN ISO 14001:2015
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They are carefully packaged keeping away dust and pathogenic
microorganisms, guaranteeing hygiene and safety.

www.maxi.gr

υποδομές
Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 22.000 m2
στην έδρα της στο 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης,
όπου στεγάζονται τα δύο εργοστάσια παραγωγής ανεπεξέργαστου
χαρτιού υγιεινής, το εργοστάσιο επεξεργασίας, το κτίριο της διοίκησης
καθώς και αποθηκευτικοί χώροι 10.400 m2. Επίσης, διαθέτει πλήρες
λειτουργικό υποκατάστημα στις Αχαρνές Αττικής συνολικού εμβαδού
1.800 m2, το οποίο χρησιμοποιεί ως κέντρο διανομής των προϊόντων
στην Νότια Ελλάδα και τα νησιά.

infrastructure
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The company owns facilities of 22,000 m² at it’s headquarters at
1st km Katerini - Thessaloniki Old National Road, which houses the two
Paper Mill Plants (production of Jumbo Rolls), the converting plant,
the Administration building and logistics center, with a total surface of
10,400 m². It also has a leased branch in Acharnes, Attica, with a total
area of 1,800 m², which is used as a logistics center for South Greece
and the majority of Aegean Islands.

www.maxi.gr

Iδιωτική ετικέτα/Private label
Τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να
παραχθούν με την ιδιωτική ετικέτα του πελάτη.
The catalog products can be produced with
the customer’s private label.

Υδατοδιαλυτό/Water solube
Το προϊόν χαρτί υγείας διαλύεται εύκολα και
γρήγορα στο νερό.
Toilet paper products fast and easy
dissolved in water.

Καθαρός χαρτοπολτός/Pure paper pulp
Παράγονται αποκλειστικά από πρωτογενή πολτό
(100% καθαρή κυτταρίνη) εξαιρετικής ποιότητας.
Produced exclusively from primary pure pulp
(100% cellulose) of exceptional quality.
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Ιδανικό για συσκευή/Suitable for dispenser

σήμανση
markings

Τα επαγγελματικά προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση με
συσκευές χειροπετσέτας, χαρτιού υγείας και επαγγελματικού
χαρτιού κουζίνας (μπομπίνες).
Professional products are suitable for use with handtowel, toilet
paper and kitchen towels (jumbo rolls), dispencers.

Ανακυκλώσιμο/Recyclable
Το χαρτί όπως και η συσκευασία του (πλαστικό), ανήκουν στα
ανακυκλώσιμα προϊόντα, μπορούν επομένως να απορριφθούν
στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
Paper as well as it’s package (plastic), are recyclable products,
they can be disposed of in recycling bins.

www.maxi.gr

οικιακά
προϊόντα
home
products
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www.maxi.gr

χαρτί υγείας/toilet paper

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/HOME USE PRODUCTS

PRESTIGE

SUPREME

Χαρτί Υγείας - 10ρολά
Εξαιρετικά απαλό, extra απορροφητικό 4 φυλλο ρολό υγείας με ανάγλυφο σχέδιο μπλε τουλίπα, 100%
υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 120g, καθαρό βάρος 112g,
μήκος ρολού 19m, αριθμός φύλλων ρολού 173 τετραπλά.
Συσκευασία: 10 ρολά. Δέμα: 7 πακέτα.
Παλέτα: 21 δέματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010041

10 roll - Toilet Paper
Extremly soft and absorbent 4ply toilet paper roll with
blue toulip emboss design, 100% water soluble.
Height 9.8cm, gross weight 120g, net weight 112g, roll
length 19m, number of sheets per roll 173 quadruple.
Package: 10 rolls. Bundle: 7 packages.
Pallet: 21 bundles.

Χαρτί Υγείας - 10 ρολά
Εξαιρετικά απαλό, extra απορροφητικό ρολό υγείας με
ανάγλυφο σχέδιο τουλίπα σε μπλέ χρώμα, 100% υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 100g, καθαρό βάρος 92g,
μήκος ρολού 20m, αριθμός φύλλων ρολού 182 τριπλά.
Συσκευασία: 10 ρολά. Δέμα: 7 πακέτα. Παλέτα: 21 δέματα.

10 roll - Toilet Paper
Extremly soft and absorbent toilet paper roll with blue toulip
emboss design, 100% water soluble.
Height 9.8cm, gross weight 100g, net weight 92g, roll length 20m,
number of sheets per roll 182 triple.
Package: 10 rolls. Bundle: 7 packages. Pallet: 21 bundles.

PRESTIGE AROMA

Χαρτί Υγείας - 12 ρολά
Εξαιρετικά απαλό, extra απορροφητικό ρολό υγείας με ευχάριστο
άρωμα aloe vera και ανάγλυφο σχέδιο τουλίπα
σε μπλέ χρώμα, 100% υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 100g, καθαρό βάρος 92g, μήκος ρολού 20m,
αριθμός φύλλων ρολού 182 τριπλά.
Συσκευασία: 12 ρολά. Δέμα: 6 πακέτα. Παλέτα: 22 δέματα.
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12 roll - Toilet Paper
Extremly soft and absorbent, aloe vera scent toilet paper roll with blue
toulip emboss design, 100% water soluble.
Height 9.8cm, gross weight 100g, net weight 92g, roll length 20m,
number of sheets per roll 182 triple.
Package: 12 rolls. Bundle: 6 packages. Pallet: 22 bundles.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010039
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010021
www.maxi.gr

χαρτί υγείας/toilet paper

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/HOME USE PRODUCTS

CLASSIC SMOOTH

Χαρτί Υγείας Λείο - 8 ρολά
Λείο και ανθεκτικό ρολό υγείας, απορροφητικό και 100%
υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm , μικτό βάρος 150g, καθαρό βάρος 142g,
μήκος ρολού 42,5m , αριθμός φύλλων ρολού 387 διπλά.
Συσκευασία: 8 ρολά. Δέμα: 6 πακέτα. Παλέτα: 30 δέματα.

ELEGANCE AROMA

Χαρτί Υγείας - 8 ρολά
Εξαιρετικά απαλό, extra απορροφητικό ρολό υγείας με
μπλε ανάγλυφο σχέδιο τουλίπα και υπέροχο άρωμα aloe
vera, 100% υδατοδιαλυτό. Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 130g,
καθαρό βάρος 122g, μήκος ρολού 26,5m, αριθμός φύλλων
ρολού 241 τριπλά.
Συσκευασία: 8 ρολά. Δέμα: 8 πακέτα.
Παλέτα: 18 δέματα.
8 roll - Toilet Paper
Extremly soft and absorbent toilet paper roll with blue
toulip emboss design and aloe vera scent, 100% water
soluble. Height 9.8cm, gross weight 130g, net weight
122g, roll length 26,5m, number of sheets per roll 241
triple.
Package: 8 rolls. Bundle of 8 packages.
Pallet: 18 bundles.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010034

ELEGANCE AROMA DELUXE

Χαρτί Υγείας - 10ρολά
Εξαιρετικά απαλό, extra απορροφητικό ρολό υγείας
με μπλε ανάγλυφο σχέδιο τουλίπα και υπέροχο άρωμα
aloe vera, 100% υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 130g, καθαρό βάρος 122g,
μήκος ρολού 26,5m , αριθμός φύλλων ρολού 241 τριπλά.
Συσκευασία: 10 ρολά. Δέμα: 7 πακέτα.
Παλέτα: 21 δέματα.

8roll - Smooth Toilet Paper
Smooth and resistant toilet paper roll, absorbent and 100%
water soluble.
Height 9.8cm, gross weight 150g, net weight 142g, length roll
42,5m, number of sheets per roll 387 double.
Package: 8 rolls. Bundle 6 packages. Pallet: 30 bundles.
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CLASSIC SMOOTH GIGA

Χαρτί Υγείας - 12ρολά
Ρολό υγείας Giga, λείο και απορροφητικό, 100% υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 170g, καθαρό βάρος 162g, μήκος ρολού 48,5m,
αριθμός φύλλων ρολού 485 διπλά.Συσκευασία: 12 ρολά.
Δέμα: 6 πακέτα.
Παλέτα: 18 δέματα.

10 roll - Toilet Paper
Extremly soft and absorbent toilet paper roll with blue
toulip emboss design and aloe vera scent, 100% water
soluble.
Height 9.8cm, gross weight 130g, net weight 122g, roll
length 26,5m, number of sheets per roll 241 triple.
Package: 10 rolls. Bundle: 7 packages.
Pallet: 21 bundles.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010036

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010037

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010045

12 roll - Toilet Paper
Extra strong smooth and absorbent, 100% water soluble. Giga toilet paper roll.
Height 9.8cm, gross weight 170g, net weight 162g, length roll 48,5m, number of
sheets per roll 485 double.Package: 12 rolls. Bundle: 6 packages.
Pallet: 18 bundles.
www.maxi.gr

χαρτί υγείας/toilet paper

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/HOME USE PRODUCTS

SOFTNESS COMFORT

Χαρτί Υγείας - 10 ρολά
Πολύ απαλό και απορροφητικό ρολό υγείας, λευκό γκοφρέ, 100%
υδατοδιαλυτό. Ύψος 8,9cm, μικτό βάρος 78g, καθαρό βάρος 70g,
μήκος ρολού 26.2m, αριθμός φύλλων ρολού 238 διπλά.
Συσκευασία: 10 ρολά. Δέμα: 7 πακέτα. Παλέτα: 21 δέματα.

COMFORT SOFT

Χαρτί Υγείας - 2ρολά
Πολύ απαλό και απορροφητικό ρολό υγείας 100%
υδατοδιαλυτό, λευκό γκοφρέ.
Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 65g, καθαρό βάρος 57g,
μήκος ρολού 17,2m, αριθμός φύλλων ρολού 156 διπλά.
Συσκευασία: 2 ρολά. Δέμα: 24 πακέτα.
Παλέτα: 40 δέματα

2roll - Toilet Paper
Very soft and absorbent toilet paper roll, 100% water
soluble, white embossed.
Height 9.8cm, gross weight 65g, net weight 57g, length
roll 17.2m, number of sheets per roll 156 double.
Package: 2 rolls. Bundle 24 packs.
Pallet: 40 Bundles.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010048

SMART COMFORT

Χαρτί Υγείας - 8ρολά
Πολύ απαλό και απορροφητικό ρολό υγείας,
λευκό γκοφρέ, 100% υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 65g, καθαρό βάρος 57g,
μήκος ρολού 19,4m, αριθμός φύλλων ρολού 176 διπλά.
Συσκευασία: 8 ρολά. Δέμα 8 πακέτα.
Παλέτα: 36 δέματα.

8roll - Toilet Paper
Extremelly soft and absorbent, aloe vera scent toilet
paper roll, white gofre, 100% water soluble.
Height 9.8cm, gross weight 80g, net weight 72g, length
roll 15,6m, number of sheets per roll 142 triple.
Package: 8 rolls. Bundle: 8 packages.
Pallet: 33 bundles.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010043

COMFORT SOFT PLUS

Χαρτί Υγείας - 8 ρολά
Εξαιρετικά απαλό, extra απορροφητικό ρολό υγείας με
ευχάριστο άρωμα aloe vera, λευκό γκοφρέ, 100%
υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 100g, καθαρό βάρος 92g,
μήκος ρολού 15,6m, αριθμός φύλλων ρολού 142 διπλά.
Συσκευασία: 8 ρολά. Δέμα 8 πακέτα.
Παλέτα: 33 δέματα.
8roll - Toilet Paper
Extremelly soft and absorbent, aloe vera scent toilet
paper roll, white gofre, 100% water soluble.
Height 9.8cm, gross weight 100g, net weight 92g,
length roll 15,6m, number of sheets per roll 142 double.
Package: 8 rolls. Bundle: 8 packages.
Pallet: 33 bundles.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010035

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010042

10roll - Toilet Paper
Very soft and absorbent toilet paper roll, white embossed, 100% water
soluble. Height 8.9cm, gross weight 78g, net weight 70g, length roll
26.2m, number of sheets per roll 238 double.
Package: 10 rolls. Bundle: 7 packages. Pallet: 21 bundles.
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COMFORT XXL FAMILY PACK

Χαρτί Υγείας - 16 ρολά
Πολύ απαλό και απορροφητικό ρολό υγείας, λευκό γκοφρέ, 100%
υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 83g, καθαρό βάρος 75g, μήκος ρολού
22,4m, αριθμός φύλλων ρολού 204 διπλά.
Συσκευασία: 16 ρολά. Δέμα: 3 πακέτα. Παλέτα: 30 δέματα.
16 roll - Toilet Paper
Very soft and absorbent toilet paper roll, in a package of 16 rolls,
white embossed, 100% water soluble.
Height 9.8 cm, gross weight 83g, net weight 75g, length roll
22,4m, number of sheets per roll 204 double
Package: 16 rolls. Bundle: 3 packages. Pallet: 30 bundles.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010031
www.maxi.gr

χαρτί υγείας/toilet paper

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/HOME USE PRODUCTS

VELOUR

Χαρτί Υγείας - 10ρολά
Xαρτί υγείας 10 ρολών Velour, λευκό γκοφρέ 3 φύλλων, ύψους
9,8cm, μικτό βάρος 125g, καθαρό βάρος 117g, μήκος ρολού
25.4m, αριθμός φύλλων ρολού 231 τριπλά.
Συσκευασία: 10 ρολά. Δέμα: 7 πακέτα. Παλέτα: 21 δέματα.

PREMIUM CARE

Χαρτί Υγείας - 8 ρολά
Εξαιρετικά απαλό, extra απορροφητικό ρολό υγείας με ευχάριστο άρωμα
aloe vera, λευκό γκοφρέ, 100% υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm , μικτό βάρος 80g, καθαρό βάρος 72g,
μήκος ρολού 15,6m, αριθμός φύλλων ρολού 142 τριπλά.
Συσκευασία: 8 ρολά. Δέμα 8 πακέτα. Παλέτα: 33 δέματα.
8roll - Toilet Paper
Extremelly soft and absorbent, aloe vera scent toilet paper roll, white
gofre, 100% water soluble.
Height 9.8cm, gross weight 80g, net weight 72g, length roll 15,6m,
number of sheets per roll 142 triple.
Package: 8 rolls. Bundle: 8 packages.
Pallet: 33 bundles.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010024

PREMIUM AROMA
Χαρτί Υγείας - 8 ρολά
Εξαιρετικά απαλό, extra απορροφητικό, πολύ μακρύ ρολό υγείας με ευχάριστο
άρωμα aloe vera, λευκό γκοφρέ, 100% υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 150 g, καθαρό βάρος 142 g, μήκοςρολού 30.8m,
αριθμός φύλλων ρολού 280 τριπλά.
Συσκευασία: 8 ρολά. Δέμα 6 πακέτα. Παλέτα: 27 δέματα.
Toilet Paper - 8 rolls
Extremelly soft, extra absorbent,very long toilet paper roll with pleasant aloe
vera scent, white gofre, 100% water soluble.
Height 9.8 cm, gross weight 150g, net weight 142g, roll length 30.8m, number of
sheets 280 triple.
Package: 8 rolls. Bundle 6 packages. Pallet: 27 bundles.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010006

PREMIUM CARE PLUS

8roll - Toilet Paper
Velour toilet paper 10 rolls , white embossed 3 plies, height
9.8cm, gross weight 125g, net
weight 117g, roll length 25.4m, number sheets per roll 231 triple.
Package: 10 rolls. Bundle: 7 packages. Pallet: 21 bundles.
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Χαρτί Υγείας - 12 ρολά
Εξαιρετικά απαλό, extra απορροφητικό ρολό υγείας
με ευχάριστο άρωμα aloe vera, λευκό γκοφρέ, 100%
υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 80g, καθαρό βάρος 72g,
μήκος ρολού 15,6m, αριθμός φύλλων ρολού 142 τριπλά.
Συσκευασία: 12 ρολά. Δέμα 6 πακέτα. Παλέτα: 22 δέματα.
8roll - Toilet Paper
Extremelly soft and absorbent, aloe vera scent toilet paper
roll, white gofre, 100% water soluble.
Height 9.8 cm, gross weight 80g, net weight 72g, roll
length 15.6m, number of sheets 142 triple.
Package: 12 rolls. Bundle: 6 packages. Pallet: 22 bundles.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010023

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3011072
www.maxi.gr

χαρτί κουζίνας/kitchen towel

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/HOME USE PRODUCTS

TRIPLE ULTRA ABSORBENT

Χαρτί Κουζίνας - 3 ρολά
Πολύ απορροφητικό ρολό κουζίνας 3φύλλων,
με αεροκυψέλες και τυπωμένο σχέδιο φρούτων σε
μπλε χρώμα, δεν αφήνει χνούδι.
Ύψος 24,5cm, μικτό βάρος 232g, καθαρό βάρος 223g,
μήκος ρολού 16m, αριθμός φύλλων ρολού 80 τριπλά.
Συσκευασία: 3 ρολά. Δέμα: 6 πακέτα. Παλέτα: 30 δέματα.

ECONOMY

Χαρτί Κουζίνας - 2 ρολά
Ρολό κουζίνας αεροκυψέλες, λευκό γκοφρέ,
δεν αφήνει χνούδι.
Ύψος 24,5cm, καθαρό βάρος 129g, μήκος ρολού 12m,
αριθμός φύλλων ρολού 60 διπλά.
Συσκευασία: 2ρολά. Δέμα: 12 πακέτα.
Παλέτα: 30 δέματα.
2 roll - Kitchen Towel
Super economic kitchen towel with aircells technology
white hearts emboss,leaves no fluff.
Height 24,5 m, net weight 129 g, length roll 12 m, number
of sheets per roll 60 double.
Package: 2 rolls. Bundle 12 packages.
Pallet: 30 bundles.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3100016

EXTRA LONG

Χαρτί Κουζίνας - 2 ρολά
Extra long ρολό κουζίνας με τυπωμένο σχέδιο φρούτων
σε μπλε χρώμα, λευκό γκοφρέ, δεν αφήνει χνούδι.
Ύψος 24,5cm, μικτό βάρος 350g, καθαρό βάρος 327,7g,
μήκος ρολού 30,4m, αριθμός φύλλων ρολού 152 διπλά.
Συσκευασία: 2 ρολά. Δέμα 8 πακέτα.
Παλέτα: 36 δέματα.
2 roll - Kitchen Towel
Extra long kitchen towel with aircells technology and
blue vegetables print, leaves no fluff.
Height 24,5m, gross weight 350g, net weight 327,7g,
length roll 30,4m, number of sheets per roll 152 double.
Package: 2 rolls. Bundle 8 packages.
Pallet: 36 bundles.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3120010

ULTRA ABSORBENT

Χαρτί Κουζίνας - 2 ρολά
Πολύ απορροφητικό ρολό κουζίνας 3φύλλων,
με αεροκυψέλες και τυπωμένο σχέδιο φρούτων
σε μπλε χρώμα, λευκό γκοφρέ,δεν αφήνει χνούδι.
Ύψος 24,5cm , μικτό βάρος 160g, καθαρό βάρος 140,2g,
μήκος ρολού 10,8m, αριθμός φύλλων ρολού 54 τριπλά.
Συσκευασία: 2ρολά. Δέμα 12 πακέτα.
Παλέτα: 30 δέματα.
2 roll - Kitchen Towel
Ultra absorbent 3ply kitchen towel, with aircells
technology and blue vegetables print, leaves no fluff.
Height 24,5m, gross weight 160g, net weight 140,2g,
length roll 10,8m, number of sheets per roll 54 double.
Package: 2 rolls. Bundle: 12 packages. Pallet: 30
bundles.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3100007

3 roll - Kitchen Towel
Ultra absorbent 3ply kitchen towel, with aircells technology
and blue vegetables print, leaves no fluf.
Height 24,5m, gross weight 232g, net weight 223g,
length roll 16m, number of sheets per roll 80 triple.
Package: 3 rolls. Bundle: 6 packages. Pallet: 30 bundles.

SMOOTH

Χαρτί Κουζίνας - 2 ρολά
Λείο και ανθεκτικό ρολό κουζίνας, δεν αφήνει χνούδι.
Ύψος 24,5cm, μικτό βάρος 550g, καθαρό βάρος 528g,
μήκος ρολού 49m, αριθμός φύλλων ρολού 245 διπλά.
Συσκευασία: 2 ρολά. Δέμα: 8 πακέτα.
Παλέτα: 32 δέματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3100017
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2 roll - Kitchen Towel
Smooth and absorbent kitchen paper roll, leaves no fluff.
Height 24,5cm, gross weight 550g, net weight 528g,
length roll 49m, number of sheets per roll 247 double.
Package: 2 rolls. Bundle: 8 packages.
Pallet: 32 bundles.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3120002
www.maxi.gr

χαρτί κουζίνας/kitchen towel

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/HOME USE PRODUCTS

2x350

ROLL 300

Χαρτί Κουζίνας 300g
Οικονομικό ρολό κουζίνας πολύ απορροφητικό και
ανθεκτικό για κάθε χρήση, δεν αφήνει χνούδι.
Ύψος 20,6cm, μικτό βάρος 300g, καθαρό βάρος
283g, μήκος ρολού 36,2m, αριθμός φύλλων ρολού
181 διπλά.
Συσκευασία: 1 ρολό . Δέμα 12 πακέτα.
Παλέτα: 22 δέματα.

300g Kitchen Towel
Economic kitchen towel ultra absorbent
and durable for every use, leaves no fluff.
Height 20,6m, gross weight 300g,
net weight 283g, length roll 36.2m, number
of sheets per roll 181 double.
Package: 1 roll. Bundle 12 packages.
Pallet: 22 bundles.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3120014

ROLL 700

Χαρτί Κουζίνας 700g
Πολύ μακρύ και ανθεκτικό ρολό κουζίνας 2 φύλλων
λευκό γκοφρέ, δεν αφήνει χνούδι.
Ύψος 22,2cm, μικτό βάρος 700g, καθαρό βάρος 682g,
μήκος ρολού 70m, αριθμός φύλλων ρολού 349 διπλά.
Συσκευασία: 1 ρολό. Δέμα 6 πακέτα.
Παλέτα: 44 δέματα.

ROLL 600

Χαρτί Κουζίνας 600g
Ultra απορροφητικό και ανθεκτικό 3φυλλο για κάθε χρήση, δεν αφήνει
χνούδι. Ύψος 22,2cm, μικτό βάρος 600g, καθαρό βάρος 582g, μήκος
ρολού 49,4m, αριθμός φύλλων ρολού 247 τριπλά.
Συσκευασία: 1 ρολό. Δέμα: 6 πακέτα.
Παλέτα: 44 δέματα.

600g Kitchen Towel 3ply
Ultra absorbent and durable 3ply kitchen roll, for every use, leaves no
fluff.
Height 22,2m, gross weight 600g, net weight 582g,
length roll 49,4m, number of sheets per roll 247 triple.
Package: 1 roll. Bundle: of 6 packages. Pallet: 44 bundles.

Χαρτί Κουζίνας 2x350g
Πολύ απορροφητικό και ανθεκτικό ρολό κουζίνας 3 φύλλων
λευκό γκοφρέ. Διάσταση φύλλου 24.5x20cm, μικτό βάρος
ρολού 350g, καθαρό βάρος 332g, μήκος ρολού 23.8m ,
αριθμός φύλλων ρολού 119 τριπλά.
Συσκευασία: 2 ρολά. Δέμα 12 πακέτα.
Παλέτα: 18 δέματα.
2x350g Kitchen Towel
Extra absorbent and durable 3ply kitchen towel, white
embossed.
Sheet dimension 24.5x20cm, gross weight per roll 350g,
net weight per roll 332g, length roll 23.8m, number of
sheets per roll 119 triple.
Package: 2 roll. Bundle 12 packages. Pallet: 18 bundles.
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700g Kitchen Towel 3ply
Extra long and absorbent kitchen towel 2ply, white
embossed, leaves no fluff.
Height 22,2m, gross weight 700g, net weight 682g,
length roll 70m, number of sheets per roll 349 double.
Package: 1 roll. Bundle of 6 packages.
Pallet: 44 bundles.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3120016
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3120012

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3120015

www.maxi.gr

χαρτοπετσέτες/paper napkins

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/HOME USE PRODUCTS

VELOUR

Χαρτοπετσέτες 1 φύλλου, σε διάσταση (28x30cm),
λευκές και απαλές για κάθε χρήση.
Συσκευασία: 70 τεμάχια, 32 πακέτα/κιβώτιο,
28 κιβώτια/παλέτα.
1ply napkins, dimension (28x30cm), white and soft
for every use.
Package: 70 sheets/pack, 32 packs/box, 28 boxes/pallet.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3200059

ECONOMY SOFT

SOFT

Χαρτοπετσέτες 1 φύλλου, σε διάσταση
(28x30cm), λευκές και απαλές για κάθε χρήση.
Συσκευασία: 70 τεμάχια, 32 πακέτα/κιβώτιο,
28 κιβώτια/παλέτα.

Χαρτοπετσέτες 1 φύλλου, σε διάσταση (28x30cm),
λευκές και απαλές για κάθε χρήση.
Συσκευασία: 200 τεμάχια, 14 πακέτα / κιβώτιο,
28 κιβώτια / παλέτα.

Economy napkins 1 ply, dimension
(28x30cm), white and soft for every use.
Package: 70 sheets/pack, 32 packs/box,
28 boxes/ pallet.

Economy napkins 1 ply, dimension (28x30cm),
white and soft for every use.
Package: 200 sheets/pack, 14 packs/box,
28 boxes/pallet.

CLASS

Χαρτοπετσέτες 1 φύλλου λευκή, καρώ & λουλούδι,
σε διάσταση (33x33cm), και απαλές για κάθε χρήση.
Συσκευασία: 80 τεμάχια, 32 πακέτα/κιβώτιο,
28 κιβώτια/παλέτα.
Class napkins 1ply white, checkered & flower design,
dimension (33x33cm), soft for every use.
Package: 80 sheets/pack, 32 packs/box, 28 boxes/pallet.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:
3201006 ΛΕΥΚH/WHITE
3201005 ΚΑΡΩ/CHECKERED
3201008 ΛΟΥΛΟΥΔΙ/FLOWER

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3200005

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3200008

ECONOMY PACK

Οικονομική συσκευασία χαρτοπετσέτες, 1 φύλλου,
σε διάσταση (33x33cm), και απαλές για κάθε χρήση
Συσκευασία: 200 τεμάχια, 12 πακέτα / κιβώτιο,
28 κιβώτια / παλέτα.
Economy pack napkins 1ply, dimension (33x33cm),
white and soft for every use.
Package: 200 sheets/pack, 12 packs/box,
28 boxes/pallet.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3201010

SATIN
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Χαρτοπετσέτες 1 φύλλου, σε διάσταση (28x30cm),
λευκές και απαλές για κάθε χρήση, με καρώ σχέδιο
σε μπλε και κόκκινο χρώμα.
Συσκευασία: 50 τεμάχια, 32 πακέτα/κιβώτιο,
28 κιβώτια/παλέτα.
Economy napkins 1 ply, dimension (28x30cm),
white and soft for every use.
Package: 70 sheets/pack, 32 packs/box, 28 boxes/pallet.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:
3200056 ΛΕΥΚΗ/WHITE
3200058 ΜΠΛΕ ΣΧΈΔΙΟ/BLUE DESIGN
3200057 ΚOΚΚΙΝΟ ΣΧEΔΙΟ/RED DESIGN

www.maxi.gr

προσωπική υγιεινή/personal hygiene

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/HOME USE PRODUCTS

WET WIPES

Υγρά μωρομάντιλα ΜΑΧΙ με υπέροχο άρωμα,
δερματολογικά ελεγμένα.
Συσκευασία: 70 τεμάχια. Κιβώτιο των 16 συσκευασιών.

Maxi wet wipes with a unique scent, dermatologically tested.
Package: 70 wipes / pack, 16 packs / box.

FACIAL TISSUES 80
SOFT HANDKERCHIEFS

Aπαλά χαρτομάντιλα λευκά 3 φύλλων, σε διάσταση (20.5x20.5cm),
εξαιρετικά απαλά και απορροφητικά, κάθε πακέτο των 10 συσκευασιών
περιέχει 4 διαφορετικά σχέδια και χρώματα, καθαρό βάρος 10x20g.
Συσκευασία: 10 φύλλα/συσκευασία, 10 συσκευασίες/πακέτο, 24 πακέτα/
κιβώτιο, 48 κιβώτια/παλέτα.

Soft white Handkerchiefs 3 plies, dimension (20.5x20.5cm),
extremely soft and absorbent, each pack of 10 contains 4 different
colors, net weight 10x20g.
Package: 10 sheets/pack, 10 items/package, 24 packages/box,
48 boxes/pallet

Χαρτί Υγείας - 12ρολά
Πολύ απαλά δίφυλλα χαρτομάντιλα FACIAL σε κουτί των
80 τεμαχιων, σε διάσταση (20.8χ21cm), καθαρό βάρος ανά
κουτάκι 105γρ.
Συσκευασία: 80τεμάχια, 20 πακέτα / κιβώτιο,
50 κιβώτια / παλέτα.

Very soft 2ply FACIAL tissues, 80 sheets with 20.8x21cm
dimension, white and soft for every use.
Package: 80 sheets/pack, 20 packs/box,
50 boxes/pallet.

FACIAL TISSUES 150

Πολύ απαλά δίφυλλα χαρτομάντιλα FACIAL σε κουτί των
150 τεμαχιων, σε διάσταση (20.8χ21cm), καθαρό βάρος
ανά κουτάκι 197γρ.
Συσκευασία: 150 τεμάχια, 16 πακέτα / κιβώτιο, 50
κιβώτια/παλέτα.
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Package: Very soft 2ply FACIAL tissues, 150 sheets with
20.8x21cm dimension, white and soft for every use.
150 sheets/pack, 16 packs/box, 50 boxes/pallet.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 4001008
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3302001

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3301000

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3301001

www.maxi.gr

επαγγελματικά
προϊόντα
commercial
products
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χαρτί υγείας/toilet paper

ΠΡΟΪΟΝΤΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/COMMERCIAL USE PRODUCTS

PRO CLASSIC
PRO

Χαρτί Υγείας - 40 ρολά
Εξαιρετικά απαλό και απορροφητικό ρολό υγείας,
σε συσκευασία των 40 ρολών, λευκό γκοφρέ.
100% Υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 65 g/ρολό, καθαρό βάρος 57
g/ρολό, μήκος ρολού 19.4m, αριθμός φύλλων ρολού 176
διπλά.
Συσκευασία: 40 ρολά. Παλέτα: 50 συσκευασίες

Χαρτί Υγείας - 40ρολά
Εξαιρετικά απαλό και απορροφητικό ρολό υγείας, λευκό λείο.
100% Υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, μικτό βάρος 125 g/ρολό, καθαρό βάρος 117 g/
ρολό, μήκος ρολού 35.1m, αριθμός φύλλων ρολού
319 διπλά.
Συσκευασία: 40 ρολά. Παλέτα: 50 συσκευασίες
40 roll - Toilet Paper
Extremely soft and absorbent toilet paper roll, white smooth.
100% water soluble.
Height 9.8cm, gross weight 125 g/roll, net weight 117 g/roll,
roll length 35.1m, number of sheets per roll 319 double.
Package: 40 rolls. Pallet: 50 packages.

8roll - Toilet Paper
Extremelly soft and absorbent, aloe vera scent
toilet paper roll, white gofre, 100% water soluble.
Height 9.8 cm, gross weight 80g, net weight 72g,
roll length 15.6m, number of sheets 142 triple.
Package: 12 rolls. Bundle: 6 packages. Pallet: 22
bundles.

Χαρτί Υγείας - 40 ρολά
Satin, λευκό γκοφρέ 2 φύλλων. 100% Υδατοδιαλυτό.
Yψος 8.9cm, μικτό βάρος 115 g, καθαρό βάρος 107 g, μήκος ρολού 40m,
αριθμός φύλλων ρολού 364 διπλά.
Συσκευασία: 40 ρολά. Παλέτα: 60 συσκευασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010011

PRO PLUS
Χαρτί Υγείας - 40 ρολά
Εξαιρετικά απαλό και απορροφητικό ρολό υγείας,
λευκό γκοφρέ. 100% Υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm , μικτό βάρος 85 g/ρολό, καθαρό βάρος
77 g/ρολό, μήκος ρολού 23.1m, αριθμός φύλλων
ρολού 210 διπλά.
Συσκευασία: 40 ρολά. Παλέτα: 50 συσκευασίες.

SATIN PROFESSIONAL
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40 roll - Toilet Paper
Satin toilet paper 40 rolls, white embossed 2 plies. 100% water soluble
Height 8.9cm, gross weight 115g, net weight 107g, roll length 40m, number
sheets per roll 364 double.
Package: 40 rolls. Pallet: 60 packages.

Toilet Paper - 40 rolls
Extremlly soft and absorbent toilet paper
roll, white embossed. 100% water soluble.
Height 9.8cm, gross weight 85g/roll, net
weight 77g/roll, roll length 23.1m, number of
sheets per roll 210 double.
Package: 40 rolls. Pallet: 50 packages.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010040

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010007
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010008

www.maxi.gr

χαρτί υγείας/toilet paper

ΠΡΟΪΟΝΤΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/COMMERCIAL USE PRODUCTS

RIP UP 450

Χαρτί Υγείας - 12ρολά
Εξαιρετικά απαλό και απορροφητικό ρολό
υγείας, 2 φύλλα, λευκό γκοφρέ. 100%
Υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, 450g/ρολό, μήκος ρολού
132m, χωρίς περφορέ.
Συσκευασία: 12 ρολά. Παλέτα: 48 συσκευασίες.

συμβατό με συσκευή/dispencers compatibility

12roll - Hygiene Paper
Extremlly soft and absorbent toilet paper roll,
2plies, white embossed. 100% water soluble.
Height 9.8cm, 450g/roll, roll length 132m,
without perforation.
Packing: 12 rolls. Pallet: 48 packages.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6000024

συμβατό με συσκευή/dispencers compatibility

CENTER PULL 600

RIP UP 500

Χαρτί Υγείας - 12ρολά
Εξαιρετικά απαλό και απορροφητικό ρολό υγείας,
2 φύλλα, λευκό γκοφρέ. 100% Υδατοδιαλυτό.
Ύψος 9,8cm, 500g/ρολό, μήκος ρολού 147m, χωρίς περφορέ.
Συσκευασία: 12 ρολά. Παλέτα: 48 συσκευασίες.

Χαρτί Υγείας - 6 ρολά
Εξαιρετικά απαλό και απορροφητικό ρολό υγείας με αποσπώμενο
μαδρέν, κατάλληλο για συσκευές Center Pull, λευκό γκοφρέ, διάτρητο.
100% Υδατοδιαλυτό.
600g/ρολό, μήκος ρολού 129m, διάσταση φύλλου13,3x20cm,
647 διπλά φύλλα.
Συσκευασία: 6 ρολά. Παλέτα: 60 συσκευασίες.

12roll - Hygiene Paper
Extremlly soft and absorbent toilet paper roll, 2plies,
white embossed. 100% water soluble.
Height 9.8cm, 500 g/roll, roll length 147m, without perforation.
Packing: 12 rolls. Pallet: 48 packages.

6roll - Hygiene Paper
Extremlly soft and absorbent toilet paper roll with detachable core, suitable
for dispencers, 2plies, white embossed,perforated. 100% water soluble.
600g/roll, roll length 129m, sheet dimension 13,3x20cm, 647 double sheets.
Packing: 6 rolls. Pallet: 60 packages
συμβατό με συσκευή/dispencers compatibility

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6000019
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ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6000022
www.maxi.gr

χαρτί υγείας/toilet paper

συμβατό με συσκευή/dispencers compatibility

CENTER PULL 750

Χαρτί Υγείας - 6 ρολά
Λείο και απορροφητικό ρολό υγείας με αποσπώμενο
μαδρέν, κατάλληλο για συσκευές Center Pull, 750g/
ρολό, μήκος ρολού 161m, διάσταση φύλλου 13,3x20cm,
αριθμός φύλλων ρολού 804 διπλά, διάτρητο.
100% Υδατοδιαλυτό.
Συσκευασία: 6 ρολά. Παλέτα: 60 συσκευασίες.
6roll - Hygiene Paper
Smooth and absorbent 2ply toilet paper roll, in a
package of 40 rolls, perforated, white embossed. 750g/
roll, roll length 161m, sheet dimension 13,3x20cm,
number of sheets per roll 804 double.
100% water soluble.
Packing: 6 rolls. Pallet: 60 packages.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6000014

V- FOLD

Χαρτί Υγείας φύλλο-φύλλο
Εξαιρετικά απαλό και απορροφητικό χαρτί υγείας,
σε συσκευασία των 200φύλλων, λευκό γκοφρέ.
100% Υδατοδιαλυτό.
Καθαρό βάρος 146g, διάσταση φύλλου 21,5x10cm.
Συσκευασία: 40 τεμαχίων. Παλέτα: 40 κιβωτίων.
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Folded toilet paper
Extremlly soft and absorbent folded toilet paper, white embossed. 146g/roll net
weight, number of sheets 200, sheet dimension 21,5x10cm. 100% water soluble.
Box: 40 packs. Pallet: 40 boxes.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6000025

www.maxi.gr

χαρτί κουζίνας/kitchen towel

ΠΡΟΪΟΝΤΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/COMMERCIAL USE PRODUCTS

SATIN PRO

Xαρτί Κουζίνας Satin, λευκό γκοφρέ
2 φύλλων, διάσταση φύλλου 22.2x20cm,
μικτό βάρος 785g, καθαρό βάρος 765g,
μήκος ρολού 76.8m, αριθμός φύλλων
ρολού 385 διπλά.
Δέμα: 6 ρολά. Παλέτα: 44 δέματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6106013

PRO 1000
PRO 700

Χαρτί Κουζίνας - 700g
Eπαγγελματικό ρολό κουζίνας, πολύ ανθεκτικό και απορροφητικό,
κατάλληλο για όλες τις χρήσεις, λευκό γκοφρέ 2 φύλλων, δεν αφήνει χνούδι.
Μικτό βάρος 700g/ρολό, καθαρό βάρος 664g/ρολό, μήκος ρολού 68m,
αριθμός φύλλων ρολού 340 διπλά, διάσταση φύλλου 22.2x20cm.
Συσκευασία: 6 ρολά. Παλέτα: 44 συσκευασίες.
700g - Kitchen Towel
Professional kitchen roll, durable and absorbent, for all uses, 2-sheet
white gofre, leaves no fluff. Gross weight 700g / roll, net weight
664g/ roll, roll length 68m, number of roll sheets 340 double, sheet
dimension 22.2x20cm.
Package: 6 rolls. Pallet: 44 packages.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6106003

Satin Kitchen towel, white embossed
2 ply, sheet dimension 22.2x20cm,
gross weight 785g, net weight 765g,
roll length 76.8m, number sheets per roll
385 double.
Package: 6 rolls. Pallet: 44 packages.

Χαρτί Κουζίνας - 1000g
Eπαγγελματικό ρολό κουζίνας, πολύ ανθεκτικό και
απορροφητικό, κατάλληλο για όλες τις χρήσεις, λευκό
γκοφρέ 2 φύλλων.
Μικτό βάρος 1000g/ρολό, καθαρό βάρος 963g/ρολό, μήκος
ρολού 91m, αριθμός φύλλων ρολού 455 διπλά, διάσταση
φύλλου 24.2x20cm.
Συσκευασία: 6 ρολά. Παλέτα: 40 συσκευασίες.
1000g - Kitchen Towel
Professional kitchen roll, durable and absorbent, for all
uses, 2-sheet white wafer.
Gross weight 1000g / roll, net weight 963g/roll, roll length
91m, number of roll sheets 340 double, sheet dimension
22.2x20cm.
Package: 6 rolls. Pallet: 40 packages.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6106001
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VELOUR PRO

Xαρτί Κουζίνας Velour, λευκό γκοφρέ 2 φύλλων,
διάσταση φύλλου 22.2x20cm, μικτό βάρος 700g,
καθαρό βάρος 664g, μήκος ρολού 68m, αριθμός
φύλλων ρολού 340 διπλά.
Δέμα: 6 ρολά. Παλέτα: 44 δέματα.
Velour Kitchen towel, white embossed 2 ply,
sheet dimension 22.2x20cm, gross weight 700g,
net weight 664g, roll length 68m, number sheets
per roll 340 triple.
Package: 6 rolls. Pallet: 44 packages.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6106109

www.maxi.gr

ρολό κουζίνας/kitchen towel

ΠΡΟΪΟΝΤΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/COMMERCIAL USE PRODUCTS

4,5kg

Επαγγελματικό ρολό - 4500g
Eπαγγελματικό ρολό, πολύ ανθεκτικό και
απορροφητικό, κατάλληλο για όλες τις χρήσεις,
λευκό 2 φύλλων. Δεν αφήνει χνούδι.
Μικτό βάρος 4500g/ρολό, καθαρό βάρος 4434g/
ρολό, μήκος ρολού 416.4m, αριθμός φύλλων ρολού
2082 διπλά, διάσταση φύλλου 24.2x20cm.
Συσκευασία: 2 ρολά. Παλέτα: 54 συσκευασίες.

2kg

2kg x 3

Χαρτί Κουζίνας - 2000g
Ρολό κουζίνας επαγγελματικό, πολύ ανθεκτικό και
απορροφητικό, κατάλληλο για όλες τις χρήσεις, λευκό
γκοφρέ 2 φύλλων. Δεν αφήνει χνούδι.
Μικτό βάρος 2000g/ρολό, καθαρό βάρος 1934g/ρολό,
μήκος ρολού 181.6m, αριθμός φύλλων ρολού 908 διπλά,
διάσταση φύλλου 24.2x20cm.
Συσκευασία: 3 ρολά. Παλέτα: 45 συσκευασίες.

Επαγγελματικό ρολό - 2000g
Ρολό επαγγελματικό, πολύ ανθεκτικό και απορροφητικό,
κατάλληλο για όλες τις χρήσεις, λευκό 2 φύλλων.
Δεν αφήνει χνούδι.
Μικτό βάρος 2000g/ρολό, καθαρό βάρος 1934g/ρολό,
μήκος ρολού 181,6m, αριθμός φύλλων ρολού 908 διπλά,
διάσταση φύλλου 24.2x20cm.
Συσκευασία: 2 ρολά. Παλέτα: 63 συσκευασίες (γκοφρέ),
100 συσκευασίες (λείο).

2000g - Kitchen Towel
Professional kitchen roll, durable and absorbent, for all
uses, 2-sheet white embossed. Does not leave fluff.
Gross weight 2000g / roll, net weight 1934g / roll, roll
length 181.6m, number of roll sheets 908 double, sheet
dimension 24.2x20cm.
Packing: 3 rolls. Pallet: 45 packages.

Professional roll - 2000g
Professional roll, extremely durable and absorbent,
suitable for all uses, 2 plies white. Does not leave fluff.
Gross weight 2000g / roll, net weight 1934g / roll,
roll length 181.6m, number of sheets per roll 908 double,
sheet dimension 24.2x20cm.
Package: 2 rolls. Pallet: 63 packages

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6101030

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:
6101001 (ΓΚΟΦΡE/GOFRE)
6101002 (ΛΕIΟ/SMOOTH)

3kg

Επαγγελματικό ρολό - 3000g
Ρολό επαγγελματικό, πολύ ανθεκτικό και απορροφητικό,
κατάλληλο για όλες τις χρήσεις, λευκό 2 φύλλων.
Δεν αφήνει χνούδι.
Μικτό βάρος 3000g/ρολό, καθαρό βάρος 2934g/ρολό,
μήκος ρολού 275.6m , αριθμός φύλλων ρολού 1378 διπλά,
διάσταση φύλλου 24.2x20cm.
Συσκευασία: 2 ρολά. Παλέτα: 54 συσκευασίες (γκοφρέ),
63 συσκευασίες (λείο).
Professional roll - 3000g
Professional roll, extremely durable and absorbent,
suitable for all uses, 2 plies white. Does not leave fluff.
Gross weight 3000g / roll, net weight 2934g / roll,
roll length 275.6m, number of sheets per roll 1378
double, sheet dimension 24.2x20cm.
Package: 2 rolls. Pallet: 54 packages
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:
6101003 (ΓΚΟΦΡE/GOFRE)
6101004 (ΛΕIΟ/SMOOTH)

Professional roll - 4500g
Professional roll, extremely durable and absorbent,
suitable for all uses, 2 plies white. Does not leave fluff.
Gross weight 4500g / roll, net weight 4434g / roll, roll
length 416.4m, number of sheets per roll 2082 double,
sheet dimension 24.2x20cm.
Package: 2 rolls. Pallet: 54 packages.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6101017
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5kg

Επαγγελματικό ρολό - 5000g
Eπαγγελματικό ρολό, πολύ ανθεκτικό και απορροφητικό, κατάλληλο
για όλες τις χρήσεις, λευκό 2 φύλλων. Δεν αφήνει χνούδι.
Μικτό βάρος 5000g/ρολό, καθαρό βάρος 4934g/ρολό, μήκος ρολού
463.4m, αριθμός φύλλων ρολού 2317 διπλά, διάσταση
φύλλου 24.2x20cm.
Συσκευασία: 2 ρολά. Παλέτα: 54 συσκευασίες.
Professional roll - 5000g
Professional roll, extremely durable and absorbent,
suitable for all uses, 2 plies white. Does not leave fluff.
Gross weight 5000g / roll, net weight 4934g / roll,
roll length 463.4m, number of sheets per roll 2317 double,
sheet dimension 24.2x20cm.
Package: 2 rolls. Pallet: 54 packages.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6101005
www.maxi.gr

ρολό κουζίνας/kitchen towel

ΒΟΒΙΝΑ 2x2,5 kgr
ΒΟΒΙΝΑ 2x4 kgr

Επαγγελματικό ρολό Μπλε - 4000g
Επαγγελματικό ρολό, πολύ ανθεκτικό και απορροφητικό, κατάλληλο για όλες
τις χρήσεις, μπλε δύο φύλλων. Kαθαρό βάρος 3938g / ρολό, μήκος ρολού
393m, αριθμός φύλλων ρολού 1695 διπλά, διάσταση φύλλου 24.2x20cm,
διάμετρος μαδρέν 6.3cm.
Συσκευασία: 2 ρολά. Παλέτα: 54 συσκευασίες.
Blue Professional Roll – 4000g
Blue Professional Roll, extremely durable and absorbent, suitable for
all uses, 2plies. net weight 3938g g/roll, roll length 393m, number
of sheets per roll 1695 double, sheet dimension 24.2x20cm, core
dimension 6.3cm.
Package: 2 rolls. Pallet: 54 packages.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 0000000

Επαγγελματικό ρολό - 2500g
Επαγγελματικό ρολό, πολύ ανθεκτικό και απορροφητικό, κατάλληλο
για όλες τις χρήσεις, μπλε δύο φύλλων. Καθαρό βάρος 2439g/ρολό,
μήκος ρολού 210m, αριθμός φύλλων ρολού 1050 διπλά, διάσταση
φύλλου 24.2x20cm, διάμετρος μαδρέν 6.3cm.
Συσκευασία: 2 ρολά. Παλέτα: 54 συσκευασίες.
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Blue Professional Roll – 2500g
Blue Professional Roll, extremely durable and
absorbent, suitable for all uses, 2plies.
Net weight 2439g/roll, roll length 210m, number of sheets
per roll 1050 double, sheet dimension 24.2x20cm, core
dimension 6.3cm.
Package: 2 rolls. Pallet: 54 packages.
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6101032

www.maxi.gr

χειροπετσέτες/hand towel

ΠΡΟΪΟΝΤΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/COMMERCIAL USE PRODUCTS

V - FOLDED

AUTO CUT 800

Xειροπετσέτες ZΙΚ- ΖΑΚ
Ανθεκτικές και απορροφητικές χειροπετσέτες ζικ-ζακ,
20 0φύλλα, λευκό γκοφρέ, διάσταση 24,5x21cm
Κιβώτιο: 20 πακέτα. Παλέτα: 48 κιβώτια.

Xειροπετσέτα - 6ρολά
Ανθεκτικό και απορροφητικό ρολό χειροπετσέτας, 2 φύλλα,
λευκό γκοφρέ. Ύψος 20,2cm. Δεν αφήνει χνούδι.
Μικτό βάρος ρολού 800g, καθαρό βάρος ρολού 760g/ρολό,
μήκος ρολού 78.4m, χωρίς περφορέ.
Συσκευασία: 6 ρολά. Παλέτα: 60 συσκευασίες

Center Pull 450

Χειροπετσέτα - 12ρολά
Ανθεκτικό και απορροφητικό ρολό χειροπετσέτας, 2
φύλλα, λευκό γκοφρέ. Μικτό βάρος ρολού 450g, καθαρό
βάρος ρολού 418g, διάσταση φύλλου 20,2x20cm, μήκος
ρολού 47m, με διάτρηση και αποσπώμενο μαδρέν. Δεν
αφήνει χνούδι.
Συσκευασία 12 ρολά. Παλέτα 48 συσκευασίες
12roll - Hand towel
Durable and absorbent hand towel roll, 2 ply, white
embossing.
Gross weight per roll 450g, net weight per roll 418g,
sheet dimension 20,2x20cm, roll length 47m,
with perforation and detachable core. 12 rolls / pack,
Package: 12 rolls . Pallet: 48/packs

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6100022

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6106006

6roll - Hand towel
Durable and absorbent hand towel roll, 2 ply, white
embossing.
Roll height 20,2cm, gross weight per roll 800g,net weight per
roll 760g, roll length 78.4m,without perforation.
Package: 6 roll/pack. Pallet: 60 packs

AUTO CUT 1000

Xειροπετσέτα - 6ρολά
Ανθεκτικό και απορροφητικό ρολό χειροπετσέτας,
2 φύλλα, λευκό γκοφρέ. Δεν αφήνει χνούδι.
Ύψος 20,2cm, μικτό βάρος 1000g / ρολό, καθαρό βάρος
959g/ρολό, μήκος ρολού 99m, χωρίς περφορέ.
Συσκευασία: 6 ρολά. Παλέτα: 50 συσκευασίες.
6roll - Hand towel
Durable and absorbent hand towel roll, 2 ply, white embossing.
Roll height 20,2cm, gross weight per roll 1000g, net weight
per roll 959g, roll length 99m, without perforation.
Package: 6 rolls / pack, Pallet: 50 packs.

V- Folded- Hand towels
Durable and absorbent zig zag hand towels, 200 plies,
white embossing. Sheet dimension24,5x21cm.
Box: 20 packs. Pallet: 48 boxes.

BOX

Χειροπετσέτα ZIK - ZAK σε κουτάκι
Εξαιρετικά ανθεκτικές και απορροφητικές χειροπετσέτες,
130 φύλλα, λευκό γκοφρέ.
Καθαρό βάρος 242g / κουτί, διάσταση φύλλου
24,4x20,5cm, ειδικό βάρος 37gsm.
Κιβώτιο: 16 τεμαχίων. Παλέτα: 40 κιβώτια.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:
6103007 (32g/m2)
6103011 ECONOMY (26g/m2)
6103013 ECON 21 (21g/m2)

52 53

V- Folded hand towel in a box
Extremely durable and absorbent napkins, 130 sheets,
white embossed.
Net weight 242g/box, sheet dimension 24.4x20.5cm,
specific weight 37gsm.
Box: 16 pieces. Pallet: 40 Boxes
ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6106005

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6103016

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3010031
www.maxi.gr

χαρτοπετσέτες/paper napkins

ΠΡΟΪΟΝΤΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/COMMERCIAL USE PRODUCTS

TOUGH 23x30

Χαρτοπετσέτες σκληρές
Χαρτοπετσέτες σκληρές & ανθεκτικές
επαγγελματικής χρήσης λευκές, 1φύλλου,
διάσταση 23x30cm.
Συσκευασία: 750 τεμάχια / συσκευασία,
5 συσκευασίες / κιβώτιο, 32 κιβώτια / παλέτα.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3204200

TOUGH 23x24
SOFT 23x24

Χαρτοπετσέτες μαλακές
Χαρτοπετσέτες μαλακές & απορροφητικές επαγγελματικής χρήσης λευκές,
1 φύλλου, διάσταση 23x24cm
Συσκευασία: 750 τεμάχια/5 συσκευασίες / κιβώτιο, 36 κιβώτια / παλέτα.

Soft napkins
Soft & absorbent paper napkins white, for professional use, 1 sheet,
dimension 23x24cm
Package: 750 pieces / package, 5 packages / box, 36 boxes / pallet.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3204001

Χαρτοπετσέτες σκληρές
Χαρτοπετσέτες σκληρές & ανθεκτικές επαγγελματικής
χρήσης λευκές, 1 φύλλου, διάσταση 23x24cm.
Συσκευασία: 750 τεμάχια/συσκευασία, 5 συσκευασίες/
κιβώτιο, 36 κιβώτια/παλέτα.

Tough napkins
Tough & resistant paper napkins white, for professional
use, 1 sheet, dimension 23x24cm.
Package: 750 pieces/package, 5 packages/box,
36 boxes/pallet

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3204000

Tough napkins
Tough & resistant paper napkins white,
for professional use, 1 sheet, dimension
23x24cm
Package: 750 pieces/package, 5 packages
box, 32 boxes / pallet.
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250 PACK

Χαρτοπετσέτες εστιατορίου
Χαρτοπετσέτες μαλακές & απορροφητικές επαγγελματικής
χρήσης λευκές & μαύρες, 250 φύλλων, διάσταση 23x24cm.
Συσκευασία: 250 τεμάχια / συσκευασία, 15 συσκευασίες /
κιβώτιο, 36 κιβώτια / παλέτα.

Velour Kitchen towel, white embossed 2 ply,
sheet dimension 22.2x20cm, gross weight 700g,
net weight 664g, roll length 68m, number sheets
per roll 340 triple.
Package: 6 rolls. Pallet: 44 packages.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3206000

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3206001
www.maxi.gr

χαρτοπετσέτες πολυτελείας/luxury paper napkins

LUX 80 2PLY

Χαρτοπετσέτες πολυτελείας
2 φύλλων,
διάσταση 33x33cm
Συσκευασία: 80 τεμάχια / συσκευασία, 14
συσκευασίες / κιβώτιο, 40 κιβώτια / παλέτα.
Luxury napkins
2 ply, dimension 33x33m
Package: 80 pieces / package, 14 packages /
box, 40 boxes / pallet.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/COMMERCIAL USE PRODUCTS

LUX 80

KRAFT 80

Luxury napkins
1 ply, dimension 33x33m 80 pieces / package,
Package: 22 packages / box, 40 boxes / pallet.

Kraft Luxury Napkins
2plies, sheet dimension 33x33cm, net weight 296g
Packaging: 80 pieces / package,
14 packages / box, 40 boxes / pallet.

Χαρτοπετσέτες πολυτελείας
1 φύλλου, διάσταση 33x33cm
Συσκευασία: 80 τεμάχια / συσκευασία,
22 συσκευασίες / κιβώτιο, 40 κιβώτια / παλέτα.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3202001 (λευκή / white), 3202002 (κόκκινη / red),
3202003 (μπλέ / blue), 3202003 (πορτοκαλί / orange),
3202005 (κίτρινο / yellow), 3202006 (λαχανί / light green),
3202011 (γαλάζιο / light blue), 3202012 (μαύρη / black)
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LUX 50

LUX 38X38 2ply

Χαρτοπετσέτες πολυτελείας
2 φύλλων, διάσταση 33x33cm
Συσκευασία: 50 τεμάχια / συσκευασία,
22 συσκευασίες / κιβώτιο, 40 κιβώτια / παλέτα.

Χαρτοπετσέτες πολυτελείας
2 φύλλων, διάσταση 38χ38cm
Συσκευασία: 80 τεμάχια / συσκευασία, 14 συσκευασίες / κιβώτιο,
40 κιβώτια / παλέτα.

Luxury napkins
2 ply, dimension 33x33m
Package: 50 pieces / package,
22 packages / box, 40 boxes / pallet.

Luxury napkins
2 ply, dimension 38x38m
Package: 80 pieces/package, 14 packages/box, 40 boxes/pallet.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3203000 (λευκή / white), 3203001 (κόκκινη / RED)

Χαρτοπετσέτες πολυτελείας Kraft
2φύλλων, διάσταση 33x33cm, καθαρό βάρος 296g
Συσκευασία: 80τεμάχια / συσκευασία,
14 συσκευασίες/κιβώτιο, 40 κιβώτια /παλέτα.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:
3202013 (λευκή / white),

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3202014 (λευκή / white),
3202015 (κόκκινη / red)

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3202017

www.maxi.gr

χαρτοπετσέτες πολυτελείας/luxury paper napkins

ΠΡΟΪΟΝΤΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/COMMERCIAL USE PRODUCTS

KRAFT 750

Χαρτοπετσέτες Εστιατορίου Πολυτελείας Kraft
750 φύλλα, διάσταση 23x24cm, καθαρό βάρος 704g
Συσκευασία: 5 συσκευασίες/κιβώτιο, 40 κιβώτια/παλέτα.
Kraft luxury restaurant napkins
750 sheets, sheet dimension 23x24cm, net weight 704g
Packaging: 5 packages/box, 40 boxes/pallet.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3205011

LUX 750

Χαρτοπετσέτες πολυτελείας
1 φύλλου, διάσταση 23χ24cm
Συσκευασία: 750 τεμάχια / συσκευασία, 5 συσκευασίες /
κιβώτιο, 40 κιβώτια / παλέτα.
Luxury napkins
Luxury napkins, 1 ply, dimension 23x24m
Package: 750 pieces / package, 5 packages / box, 40
boxes / pallet.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3205000 (λευκή/white),
3205003 (κόκκινη/red), 3205005 (μπλέ/blue),
3205002 (πορτοκαλί/orange), 3205004 (κίτρινο / yellow),
3205006 (λαχανί/light green), 3205010 (γκρί/grey),
3205001 (μαύρη/black)
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LUX 500

Χαρτοπετσέτες πολυτελείας
2 φύλλα, διάσταση 23x24cm 500 τεμάχια/συσκευασία,
5 συσκευασίες/κιβώτιο, 40 κιβώτια/παλέτα.
Luxury napkins
2 ply, dimension 23x24m
Package: 500 pieces/package, 5 packages/box,
40 boxes/pallet.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3205200

www.maxi.gr

τραπεζομάντηλα/tablecloths

ΠΡΟΪΟΝΤΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/COMMERCIAL USE PRODUCTS

Τραπεζομάντιλο Καφέ
Διαστάσεις 96χ100cm & 100x130cm.
Συσκευασία:
Κιβώτιο: 200 τεμαχίων.
Παλέτα: 36 κιβώτια. (96x100cm)
Κιβώτιο: 150 τεμαχίων. Παλέτα: 35 κιβώτια. (100x130cm)

Τραπεζομάντιλο Λευκό
Διαστάσεις 96x100cm & 100x130cm.
Συσκευασία:
Κιβώτιο: 200 τεμαχίων.
Παλέτα: 36 κιβώτια. (96χ100cm)
Κιβώτιο: 150 τεμαχίων.
Παλέτα: 35 κιβώτια. (100x130cm)

White tablecloth
Dimensions 96x100 & 100x130cm.
Package:
Box of 200. Pallet: 36 boxes. (96x100cm)
Box of 150. Pallet: 35 boxes. (100x130cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:
6300004 (96x100cm)
6300007 (100x130cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:
6300017 (96x100cm)
6300018 (100x130cm)

Brown tablecloth
Dimensions 96x100 & 100x130cm.
Package:
Box of 200. Pallet of 36 boxes. (96x100cm)
Box of 150. Pallet of 35 boxes. (100x130cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:
6300001 (96x100cm)
6300016 (100x130cm)

White Τablecloth «Marine»
Marine design white tablecloth with dimensions
96x100 & 100x130cm.
Package:
Box of 200. Pallet of 36 boxes. (96x100cm)
Box of 150. Pallet of 35 boxes. (100x130cm)

Τραπεζομάντιλο καφέ «ΕΛΙΑ»
Mε σχέδιο «ΕΛΙΑ» σε διαστάσεις 96x100cm
και 100x130cm.
Συσκευασία:
Κιβώτιο: 200 τεμαχίων. Παλέτα: 36 κιβώτια. (96x100cm)
Κιβώτιο: 150 τεμαχίων. Παλέτα: 35 κιβώτια. (100x130cm)

Brown tablecloth «OLIVE»
Olive design tablecloth with dimensions
96x100 & 100x130cm.
Package:
Box of 200. Pallet of 36 boxes. (96x100cm)
Box of 150. Pallet of 35 boxes. (100x130cm)

Τραπεζομάντιλο Λευκό «ΕΛΙΑ»
Mε σχέδιο «ΕΛΙΑ» σε διαστάσεις 96x100cm & 100x130cm.
Συσκευασία:
Κιβώτιο: 200 τεμαχίων. Παλέτα: 36 κιβώτια. (96χ100cm)
Κιβώτιο: 150 τεμαχίων. Παλέτα: 35 κιβώτια. (100x130cm)

White tablecloth «OLIVE»
Dimensions 96x100 & 100x130cm.
Package:
Box of 200. Pallet of 36 boxes. (96x100cm)
Box of 150. Pallet of 35 boxes. (100x130cm)

Τραπεζομάντιλο Λευκό «ΘΑΛΑΣΣΑ»
Mε σχέδιο «Θάλλασα» σε διαστάσεις 96x100cm & 100x130cm.
Συσκευασία:
Κιβώτιο: 200 τεμαχίων. Παλέτα: 36 κιβώτια. (96χ100cm)
Κιβώτιο: 150 τεμαχίων. Παλέτα: 35 κιβώτια. (100x130cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:
6300050 (96x100cm)
6300051 (100x130cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:
6300002 (96x100cm)
6300005 (100x130cm)

Τραπεζομάντιλο Λευκό «ΛΟΥΛΟΥΔΙ»
Mε σχέδιο «λουλούδι» σε διαστάσεις 96x100cm
& 100x130cm.
Συσκευασία:
Κιβώτιο: 200 τεμαχίων. Παλέτα: 36 κιβώτια. (96χ100cm)
Κιβώτιο: 150 τεμαχίων. Παλέτα: 35 κιβώτια. (100x130cm)

60 61

White Τablecloth «Flower»
Flower design white tablecloth with
dimensions 96x100 & 100x130cm.
Package:
Box of 200. Pallet of 36 boxes. (96x100cm)
Box of 150. Pallet of 35 boxes. (100x130cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE:
6300003 (96x100cm)
6300006 (100x130cm)
www.maxi.gr

διάφορα/various

EXAM TABLE PAPER
MAXI WADDING

Χαρτοβάμβακας Maxi, 50 διπλών φύλλων, διάσταση 38x60cm, καθαρό
βάρος 387g.
Συσκευασία:
Κιβώτιο:12 τεμάχια, 42 κιβώτια / παλέτα.
Paper wadding Maxi, 50 double sheets, sheet dimenion 38x60cm,
net weight per pack 387g.
Package: Box : 12 packages , 42 boxes / pallet.

Ιατρικός ρολός Maxi, λευκός, πολύ ανθεκτικός,
58cm πλάτος και 50m μήκος.
Συσκευασία:
Κιβώτιο: 6 τεμάχια. Παλέτα 33 κιβωτίων.
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Maxi exam white table paper roll, extra durable, 58cm
width and 50m length.
Package: Βox: 6 items. 33 boxes / pallet.

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 3220001 (Συσκευασμένος / Packed)
3220002 (Kιβώτιο 5kg / box of 5kg)

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE: 6104102,

6104100
(με πλαστική μεμβράνη/with plastic foil)

www.maxi.gr
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δυνατό
σου
χαρτί

MAΞΙ ΑΒΕΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1ο xλμ. ΠΕΟ Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, 601 00 Κατερίνη
Τ. +30 23510 31322
ΥΠ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ιωνίας 100 - Αχαρναί Αττικής, 136 71 Αττική, Τ. +30
210 2409507-8
MAXI S.A.
1st km Katerini – Thessaloniki O.N.R, 601 00, Katerini,
Greece, Τ. +30 23510 31322
ATHENS BRANCH
100 Ionias str. – Acharnes Attika, 136 71,
Attika, Greece, Τ. +30 210 240 9507-8
www.maxi.gr

