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• Η Κ. ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2006.

• Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην παραγωγή και διακίνηση προϊόντων 
στεγανοποίησης και θερμικής προστασίας τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στη 
βιομηχανία, στη ναυτιλία και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

• Πρωταρχικός μας στόχος είναι η εξασφάλιση της ποιότητας όλων των προϊόντων 
μας. Όλα μας τα υλικά είναι πιστοποιημένα από επίσημους φορείς και 
συνοδεύονται από τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια.

• Το Τεχνικό Τμήμα μας από έμπειρους μηχανικούς είναι πάντοτε διαθέσιμο να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο για την μελέτη και σχεδίαση της 
απαιτούμενης λύσης, όσο και για την παροχή τεχνικών συμβουλών προς τον 
πελάτη μας.

• Το Τμήμα Πωλήσεών μας χειρίζεται κάθε αίτημα άμεσα ικανοποιώντας τις πιο 
απαιτητικές εφαρμογές και ανάγκες των πελατών μας.

www.kmmb.gr

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

http://www.kmmb.gr/


Είδη Προστασίας

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
• Αντιθρομβωτική
• Ιδιαίτερα Ελαφριά
• Εύκολη στη χρήση
• Ρυθμιζόμενη στο κεφάλι
• Διαυγής περιφερειακή όραση
• Προστατεύει από αιωρούμενα σωματίδια
• Πολλαπλών χρήσεων
• Φοριέται πάνω από τα γυαλιά οράσεως ή εργασίας

PVC ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

PVC 
• Διαφανές Άχρωμο
• Διαφανές Μπλε
• Antistatic
• Θαμπό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
200 x 2mm
300 x 3mm

Roll 50m

PVC ΡΟΛΟ ( 1 έως 1,5m)

• Διαφανές Άχρωμο
• Διαφανές Μπλε

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1000 x1, x2, x3, x4, x5mm 
1500 x2, x3, x4, x5mm 

Roll 20m

Κατόπιν Παραγγελίας : 
1100 , 1200 , 1300 & 1400mm

www.kmmb.gr
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Είδη Προστασίας GoR-1

Εύκολη Στερέωση και Τοποθέτηση 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΖΑΜΙ:
Αιθυλική αλκοόλη, προτείνεται με γρήγορες κινήσεις καθαρισμού.

AZAX Τζαμιών, AZAX ULTRA σε αραίωση, Νερό με διάλυμα χλωρίνης.

Προτείνεται πανί καθαρισμού μαλακό ή με μικροΐνες,
για σκόνη και καθημερινό καθάρισμα με φτερό μικροΐνών.

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 
Πάχους 3 - 5 χιλιοστών. 
Τα παρακάτω διαχωριστικά είναι έτσι 
κομμένα  με ειδική θυρίδα για 
συναλλαγή. 
Μπορούμε να κατασκευάσουμε τη 
θυρίδα στις διαστάσεις που θέλετε 
κατόπιν παραγγελίας. 
Γίνεται κατασκευή και σε ειδικές 
διαστάσεις κατόπιν ζήτησης (η 
κοστολόγηση κατά περίπτωση).

Ελάχιστη Παραγγελία: 10 τεμάχια / 300 € 

ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ  
ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ  

ΠΑΝΕΛ cm.
50 x 50
50 x 60
50 x 75
80 x 68

100 x 68
100 x 75
120 x 80
130 x 80
140 x 80

www.kmmb.gr
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Είδη Προστασίας Vt-1

ΔΙΑΦΑΝΟ PLEXIGLASS
Με μεταλλικά πλαϊνά στηρίγματα 

Εύκολη τοποθέτηση και μετακίνηση

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(Ύψος x Πλάτος x Βάση Στήριξης cm)

112 x 75 x 20cm

112 x 100 x 30cm

112 x 150 x 30cm
82 x 75 x 20cm

82 x 100 x 20cm

82 x 150 x 30cm
62 x 75 x 20cm

62 x 100 x 20cm

62 x 150 x 30cm

Δυνατότητα Προσθήκης Έξτρα 
Ανοίγματος

Δυνατότητα Κατασκευής στις 
Επιθυμητές Διαστάσεις

Ελάχιστη Παραγγελία: 5 τεμάχια / 300 € 

www.kmmb.gr
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Διαφανές Προστατευτικό της Volta
Για Απομόνωση Θέσεων Εργασίας

www.kmmb.gr

Το υλικό είναι πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα και προσφέρει επιφάνεια 
υψηλής υγιεινής με μεγάλη ευκολία καθαρισμού. 

Είναι εύκαμπτο, και έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με μέταλλο ή και άλλα πλαίσια. 
Οπές για μπουλόνια καθώς και άλλες κοπές σε διάφορα σχήματα μπορούν να γίνουν 
με ευκολία χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου εξοπλισμού κοπής.

Οι επιφάνειες του υλικού είναι λείες και χωρίς ρωγμές ούτε θραυσμένα άκρα που 
θα μπορούσαν να αποτελούν εστία μικροβίων.
Ανθεκτικό σε φθορές που μπορεί να προκληθούν από μεταφορά ή από τον χειρισμό.

Οι άκρες μπορούν να συγκολληθούν με θερμότητα πάνω σε άλλα υλικά Volta PU ή 
με τον εαυτό τους, για την παραγωγή σωλήνων ή πιο περίπλοκων τρισδιάστατων 
μορφών

Το διαφανές παραπέτασμα από PU (FMWC) της VOLTA BELTING μπορεί να 
δημιουργήσει μια αποτελεσματική ασπίδα προστασίας ανάμεσα σε εργαζόμενους 
γραφείων ή εργοστασίων που υποχρεούνται να εργάζονται σε κοντινή απόσταση.

http://www.kmmb.gr/


Ιμάντες Μεταφοράς Volta Belting
Κατασκευές Υγιεινού τύπου

www.kmmb.gr

Λεία, ομοιογενής επιφάνεια χωρίς πόρους και σχισμές, 
που αποτρέπει την ανάπτυξη και συσσώρευση 
βακτηριδίων και δεν απορροφά λίπη, υγρά και χημικά. 
Πιστοποιήσεις επαφής με τρόφιμα: FDA/USDA/USDA 
Dairy/EU Approved.

• Δεν χρησιμοποιούνται λινά για την ενίσχυση της και έτσι δεν ξεφτίζει η ταινία στις 
άκρες.

• Ευκολία τοποθέτησης, επισκευής και αύξηση μακροζωίας της ταινίας.
• Οι ταινίες δεν έχουν ανάγκη τεντώματος, συνεπώς μειώνουν επιπρόσθετα την 

κατανάλωση ενέργειας και αυξάνουν την διάρκεια λειτουργίας τους.
• Η ενσωματωμένη οδόντωση αποκλείει την ολίσθηση και την πλευρική μετατόπιση 

της ταινίας.
• Ο μειωμένος χρόνος ρύθμισης αυξάνει την ευελιξία στην παραγωγή, 

μετατρέπουμε τον νεκρό χρόνο σε παραγωγικό.
• Η λιγότερη φύρα καθώς και η μείωση των απορριφθέντων προϊόντων αυξάνουν 

την απόδοση της παραγωγής.
• Μείωση του χρόνου απολύμανσης και σημαντική εξοικονόμηση νερού και 

καθαριστικών με την κατασκευή μας σύμφωνα με την οδηγία 43 EHEDG.
• Απλή, υγιεινή κατασκευή μηχανών μεταφοράς, χωρίς τυφλά σημεία και με πολύ 

εύκολη αφαίρεση του ιμάντα, χωρίς ράουλα υψηλής τριβής.
• Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ανάκλησης προϊόντων.

Δείτε εδώ βίντεο τοποθέτησης και αφαίρεσης ιμάντα Volta σε κατασκευή μας.

http://www.kmmb.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCIcoYcLVmnufOpthOuWrifA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=DpkkE-lDw8M
https://www.youtube.com/watch?v=f2HQ5Al9e3Q


Αντιμικροβιακό Τεφλόν

www.kmmb.gr

Θέλετε να διασφαλίσετε την ασφάλεια των προϊόντων σας; 

Το TEKCLEAN G901 είναι το νέο πατενταρισμένο αντιμικροβιακό και αντιβακτηριδιακό 
PTFE, που αναπτύχθηκε για χρήση σε περιβάλλον διαστημικής πτήσης από το τμήμα 
«Καθαριότητα & βιολογικές πηγές» του Thales Alenia Space.

Το TEKCLEAN G901 έχει δοκιμαστεί με τον ακόλουθους μικροοργανισμούς:
• Klebesiella Pneumoniae (ATCC 4352)
• Staphylococcus Aureus (ATCC 6538)
• Legionella Pneumophila (ATCC 33152)
• Escherichia Coli (ATCC 25922)
• Salmonella Typhimurium (TA100)

Ιδιότητες:
• Υψηλή θερμική σταθερότητα μέχρι 260 ° C
• Υψηλή χημική αντοχή
• Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22196: 2007 "Πλαστικά - Μετρήσεις 

αντιβακτηριδιακής δράσης σε πλαστικές επιφάνειες

Οι τυπικές επιφάνειες PTFE υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
των βακτηρίων ενώ η επιφάνεια του TEKCLEAN σκοτώνει 
όλα τα βακτήρια και εμποδίζει την ανάπτυξή τους!!!!

http://www.kmmb.gr/


PVC ΚΜΜΒ Κατασκευές

 

 

PVC Σταθερού Τύπου
Κομπλέ Πόρτα των Επιθυμητών Διαστάσεων

PVC Κομπλέ Διαχωρισμός Χώρων
Διαμερισμάτων Εργασίας

PVC Πόρτες Φορτηγών Ψυγείων

PVC Επάλληλου Ανοίγματος

PVC Ανοίγματος Τύπου «Ακορντεόν»

Ατομικά Πλαίσια Διαχωρισμού
• Γραμμής Παραγωγής
• Οξυγονοκόλλησης

Οι κατασκευές γίνονται στις διαστάσεις που θα ζητήσει ο πελάτης

www.kmmb.gr
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Παραδείγματα Εφαρμογών

Αποθήκες

Πόρτες

Χωρίσματα εσωτερικών χώρων PVC welding 

www.kmmb.gr
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