
MNS ΜΙΝΤΖΑΣ ΑΕ
Κατασκευή Μηχανημάτων & Καλουπιών 
Παραγωγή Πλαστικών Injection

www.mintzasmns.com

Πλαστικές Κασετίνες 
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Η  διαδικασία κατασκευής ενός νέου προϊόντος πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου  από την 
εταιρία μας, ακολουθώντας τα εξής βήματα. 

• Σχεδιασμός και μελέτη του νέου προϊόντος σύμφωνα με την ζήτηση του πελάτη
• Εκτύπωση του προϊόντος από 3D printer 
• Δειγματισμός προϊόντος στον πελάτη  
• Αλλαγές και διορθώσεις δείγματος 
• Εκτύπωση τελικού προϊόντος από 3D printer
• Σχεδιασμός και μελέτη καλουπιού 
• Κατασκευή καλουπιού 
• Δοκιμαστικό καλουπιού στις μηχανές μας

Κατασκευή Νέου Προϊόντος

Η εταιρεία 

Η εταιρεία MNS ΜΙΝΤΖΑΣ Α.Ε. βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, 
εγκατεστημένη σε μια ιδιόκτητη έκταση 4000 m2 με κτιριακές εγκαταστάσεις 1500 m2. Είναι 
μια σύγχρονη μονάδα που ασχολείται με την κατασκευή μηχανημάτων και καλουπιών αλλά 
και με την παραγωγή πλαστικών εξαρτημάτων injection. Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1991 από 
τους Νικόλαο και Στέλλα Μίντζα ως ατομική επιχείρηση με έδρα την Πάτρα. Το 2003 
μετεγκαταστάθηκε στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Το 2005 μετετράπη σε Α.Ε.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στον χώρο της κατασκευής  καλουπιών αλλά και στην παραγωγή 
πλαστικών Injection, μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε λύσεις στους πελάτες μας. 
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Πλαστικές Κασετίνες Συσκευασίας

Οι πλαστικές κασετίνες κατασκευάζονται από κρυσταλλική πολυστερίνη(PS). 

H Πολυστερίνη έχει χαρακτηριστικά υψηλής αντοχής, μεγάλης ακαμψίας, 
καλής διαφάνειας και χαμηλό ειδικό βάρος.
Είναι μη-τοξικό υλικό, μικρού μεγέθους χρήσεων, φιλικό προς το περιβάλλον και 
χρησιμοποιείται ευρέως στα φάρμακα και στα τρόφιμα. 
Η σύγχρονη χρήση υλικών συσκευασίας από πολυστερίνη έχει εδώ και καιρό κερδίσει 
έδαφος στον κλάδο της μαζικής εστίασης, διότι έχει καλύτερη θερμομόνωση,  κρατά φρέσκα 
τα τρόφιμα, δημιουργεί εξαιρετική γυαλάδα, κοστίζει λιγότερο από εναλλακτικά προϊόντα και 
χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους στην παραγωγή της.
Σήμερα με την αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, οι 
συσκευασίες από πολυστερίνη, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως προτιμότερη από 
περιβαλλοντικής άποψης για πολλούς λόγους συμπεριλαμβανομένων το ελαφρύ της βάρος.
Μερικές από τις ιδιότητες του υλικού είναι:

• Κρυσταλλική υφή και συμπαγής μάζα,
• Άριστη ταχύτητα μετάδοσης υδρατμών για την προστασία των τροφίμων και την  
εμφάνιση του προϊόντος
• Υψηλή αντοχή και ακαμψία που επιτρέπει στοίβαγμα χωρίς το φόβο κατάρρευσης ή ζημιάς

Προδιαγραφές
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Διαστάσεις Πλαστικών Κασετινών 

 Κωδικός προϊόντος : ΚΣΤ090
Περιγραφή: Κασετίνα Στρογγυλή Μικρή  

Εξωτερικές διαστάσεις: Φ9x4 cm
Ελάχιστη Παραγγελία  : 550 τεμ.

 Κωδικός προϊόντος : ΚΣΤ130
Περιγραφή: Κασετίνα Στρογγυλή Μεγάλη   

Εξωτερικές διαστάσεις: Φ13x4 cm
Ελάχιστη Παραγγελία : 426 τεμ.

 Κωδικός προϊόντος : ΚΟ7090
Περιγραφή: Κασετίνα Ορθογώνια Mini 

Εξωτερικές διαστάσεις: 9x7x4 cm
Ελάχιστη Παραγγελία : 500 τεμ.
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 Κωδικός προϊόντος : ΚΟ2009
Περιγραφή: Κασετίνα Ορθογώνια Μεσαία 

Εξωτερικές διαστάσεις: 20x9x4 cm
Ελάχιστη Παραγγελία: 256 τεμ.

 Κωδικός προϊόντος : ΚΟ1509
Περιγραφή: Κασετίνα Ορθογώνια Μικρή 

Εξωτερικές διαστάσεις: 15x9x4 cm
Ελάχιστη Παραγγελία: 352 τεμ.

 Κωδικός προϊόντος : ΚΤ1010
Περιγραφή: Κασετίνα Τετράγωνη Μικρή

Εξωτερικές διαστάσεις: 10x10x4 cm
Ελάχιστη Παραγγελία:  213τεμ.(σετ)
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 Κωδικός προϊόντος : ΚΟ2012
Περιγραφή: Κασετίνα Ορθογώνια Μεγάλη  

Εξωτερικές διαστάσεις: 20x12x4 cm
Ελάχιστη Παραγγελία: 198 τεμ. 
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