Η
εταιρεία

Παράγοντα ς για τον
αγρότη για πάνω από
35 χρόνια

Η Ina Plastics είναι μια παραγωγική
εταιρεία πλαστικών προϊόντων για τη
βιομηχανία των θερμοκηπίων.
Ξεκινώντας το 1984 η εταιρεία επένδυσε
στην
ανακύκλωση
πλαστικών
και
γρήγορα στράφηκε στην παραγωγή
γλαστρών πολυπροπυλενίου.
Καθώς
αποκτήθηκε
εμπειρία
και
εξειδίκευση, η εταιρεία άρχισε να εξάγει
προς την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες
αγορές.

Η εταιρεία εμπλουτίζοντας τη γκάμα της με
υδροπονικά κανάλια απορροής και κανάλια
καλλιέργειας εισήλθε στον κλάδο της
λαχανοκομίας.

Καθώς αυξήθηκαν οι εξαγωγές, φορείς της
εταιρείας εγκαταστάθηκαν σε βασικές
τοποθεσίες.

Η παραγωγή των Δίσκων Σποράς ήταν το
επόμενο λογικό βήμα για την Ina Plastics.

Επί του παρόντος οι λειτουργίες ελέγχονται
από το εργοστάσιο και τα κεντρικά γραφεία
στην Αθήνα.

Οι εξελιγμένες μέθοδοι θερμοδιαμόρφωσης
και μηχανικής και η συνεχής αλληλεπίδραση
με την αγορά οδήγησαν στη δημιουργία μιας
νέας ιδέας.

Το γραφείο στο Μεξικό ασχολείται με την
αγορά της κεντρικής και νότιας Αμερικής,
παρέχοντας επίσης υποστήριξη στην
Αμερικανική αγορά.

Στις αρχές του 2010 γεννήθηκε το Double
Tray System.

Η Ina Plastics Serbia ασχολείται κυρίως με τις
αγορές της Ανατολικής Ευρώπης.

Υδροπονικά κανάλια καλλιέργειας, κανάλια απορροής και αποστάτες
Εγκατεστημένο υδροπονικό σύστημα καλλιέργειας τομάτας

Τοποθεσία: Κολίμα, Μεξικό

11 cm ροζ και 3 lt λευκές γλάστρες προσθέτουν έξτρα χρώμα σε ένα φυτώριο γεμάτο από όμορφα
καλλιεργημένα ανθοκομικά φυτά

Τοποθεσία: Marigold plants, Μαραθώνας, Αττική

Κεντρικά Γραφεία

117 Μεγαρίδος, 19300 Ασπρόπυργος,
Αθήνα, Ελλάδα

Μεξικό

3703 Av. San Francisco,
Colonia Jardines de San Ignacio
Zapopan, Jalisco, Mexico

Σερβία

Gocetova street,no.14,
Zitoradja, Serbia

Το
Double
Tray
Sys te m

Το "Σύστημα Διπλού Δίσκου" (DTS) είναι μια
κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση,
αριθμός παγκόσμιου διπλώματος ευρεσιτεχνίας:
WO2014147250A1, που αναφέρεται σε ένα διπλό
πλαστικό δίσκο σποράς που λειτουργεί ως ένα
άκαμπτο αντικείμενο.
Αποτελείται από έναν επάνω πλαστικό δίσκο για
σπορά ή μεταφύτευση και έναν κάτω πλαστικό δίσκο
για στήριξη.
Το DTS χρησιμοποιείται κυρίως για την σπορά
λαχανικών, καπνού και κάνναβης σε ράγες ή σε
δεξαμενές νερού προσφέροντας καλύτερα
αποτελέσματα από τον ανταγωνισμό του.
Ο έξυπνος μηχανισμός και ο σχεδιασμός του
προϊόντος είναι το αποτέλεσμα της στενής
συνεργασίας της Ina Plastics με εξειδικευμένους,
έμπειρους και αναπτυσσόμενους φορείς
παγκοσμίως. Έτσι, το DTS υιοθετήθηκε γρήγορα
από μερικές από τις πιο προηγμένες εταιρείες
βοηθώντας τες να αυξήσουν την παραγωγή τους
και ταυτόχρονα να παρέχουν στους πελάτες τους
πιο γρήγορα ισχυρότερα, υγιέστερα και καλύτερα
αναπτυγμένα φυτά.
Πρωτοπαρουσιάστηκε το 2010, από τότε το προϊόν
διατίθεται σε περισσότερο από 15 διαφορετικές
διαμορφώσεις, όσον αφορά το μέγεθος και τον
αριθμό των κυψελών, με νέα καλούπια να
αναμένονται μέσα στο 2021.

100% οικολογική
προσέγγιση
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα σήμερα, στον αγώνα μας για
βιωσιμότητα , είναι η προστασία του περιβάλλοντος από μη
ανακυκλώσιμα απόβλητα που δημιουργούνται σε πολλούς κλάδους της
βιομηχανίας.
Ένας από αυτούς είναι η παραγωγή των σποροφύτων σε φυτώρια,
όπου για περισσότερα από 40 χρόνια, οι δίσκοι διογκωμένης

Το “Double Tray System”
είναι η λύση.
Προσφέροντας :

Πιο παραγωγική
Πιο οικονομική

πολυστερίνης χρησιμοποιούνται εκτενώς, παρά τις επιβλαβείς
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
Για πολλά χρόνια, οι παραγωγοί σποροφύτων δεν είχαν άλλη
οικονομικά βιώσιμη εναλλακτική.

100% οικολογική
σπορά

Οφέλη του
Double Tray Sy stem

Υψηλό ποσοστό επιβίωσης των φυτών
Ισχυρό, υγιές ριζικό σύστημα
Επίτευξη υψηλότερων σοδειών
Εύκολη εξαγωγή των φυτών από τα κελιά του δίσκου
Χωρίς κατάλοιπα στο σπορόφυτο
Η ρίζα δεν κολλάει μέσα στο κελί
Το υλικό δεν διαλύεται
Επαναχρησιμοποιήσιμο
Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο υλικό
Ανακυκλώσιμο μετά τη χρήση
Εύκολη και οικονομική απολύμανση
Οικονομικά αποδοτικά logistics

DT S
σε
ράγες

Όταν ο Δίσκος και η
Βάση ενώνονται
Οι δίσκοι τροφοδοτούνται στη μηχανή σποράς.
Μετά τη σπορά, οι δίσκοι τοποθετούνται στο δωμάτιο βλάστησης.
Η βλάστηση είναι ταχύτερη στο DTS λόγω της γρηγορότερης πρόσληψης
θερμοκρασίας. Οι δίσκοι τοποθετούνται σε πάγκους, τραπέζια ή ράγες στο φυτώριο
μετά τη βλάστηση. Με το DTS, τα φυτά στο φυτώριο αναπτύσονται γρηγορότερα.
Το σύστημα λειτουργεί με τη λογική της "γέφυρας".
Απόλυτα άκαμπτο στις ράγες.
Ικανό να αντέξει το βάρος των καλλιεργημένων φυτών.

Σπορά με
το DTS

Το Double Tray έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζεται εύκολα στην
υπάρχουσα γραμμή σποράς του καλλιεργητή.
Δεν χρειάζεται νέα επένδυση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μόνο που απαιτείται είναι μια μικρή προσαρμογή.

Το DTS είναι
ιδανικό για
εμβολιασμ ό

Ο εμβολιασμός είναι μια πολύ λεπτή διαδικασία στο φυτώριο.
Το περιβάλλον πρέπει να αποστειρωθεί και τα φυτά πρέπει να
επουλωθούν.
Το DTS βοηθά αυτή τη διαδικασία καθώς απολυμαίνεται εύκολα.
Τα κελιά έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν το φυτό να επουλωθεί
γρήγορα και να αναπτύξει δυνατό σύστημα ριζών.

Χειρισμός
του DTS
Συσκευασμένα σε παλέτες ή κουτιά (περίπου 20000 δίσκοι DTS ανά πλήρες φορτίο).
Όταν ο πελάτης λάβει, οι δίσκοι συναρμολογούνται και είναι έτοιμοι για τη
διαδικασία σποράς.
Όταν τα φυτά είναι έτοιμα υπάρχουν 3 επιλογές:
Α. Ο δίσκος που περιέχει τα φυτά διαχωρίζεται από τη βάση και αποστέλλεται σε
κουτιά
Β. Ο δίσκος και η βάση αποστέλλονται ως ένας δίσκος εάν η μεταφορά γίνεται με
ράφια
Γ. Τα φυτά αποστέλλονται σε χαρτοκιβώτια χωρίς τους δίσκους (μικρές αποστάσεις,
εγκαταστάσεις χαμηλού κόστους)
Μετά τη μεταφύτευση στο χωράφι ή το θερμοκήπιο, οι δίσκοι συλλέγονται,
ανακυκλώνονται και πωλούνται ξανά ως πρώτη ύλη στην αγορά.

Σπορά σε
δεξαμενές
επίπλευσης

Το Double Tray System επιπλέει τέλεια στο νερό και προσφέρει
όλα τα οφέλη του συστήματος όπως:
Ταχύτερη ανάπτυξη
Ισχυρό ριζικό σύστημα
Εύκολη εξαγωγή των σποροφύτων
Χωρίς κατάλοιπα στο σπορόφυτο
Υψηλό ποσοστό επιβίωσης
Υψηλή επαναχρησιμοποίηση
Υψηλότερες σοδειές

Μεταφύτευση
με το DTS

Όταν τα φυτά είναι έτοιμα για μεταφύτευση, το DTS προσαρμόζεται
εύκολα σε μηχανήματα μεταφύτευσης.
Ακόμα και όταν κρατιέται κάθετα, τα φυτά δεν πέφτουν
Εύκολη εξαγωγή των φυτών
Δεν μένουν κατάλοιπα στο σπορόφυτο
Υψηλό ποσοστό επιβίωσης
Υψηλότερες σοδειές

240 κελιών DTS
για σπορά με plugs

Ένας νέος δίσκος για plugs με βάση την εφεύρεση του Double Tray
System. Ο δίσκος DTS Plug-in στην εξωτερική διάσταση 60x40 cm έχει
σχεδιαστεί για 240 plugs από αφρώδες υλικό ή πετροβάμβακα 22x27 mm.
Ο σχεδιασμός των κελιών προσφέρει ιδανικό αερισμό του φυτού και
είναι συμβατός με μηχανήματα ρομποτικής μεταφύτευσης.
Είναι συμβατό με προηγμένες αυτόματες γραμμές παραγωγής και
προσφέρει όλα τα οφέλη του συστήματος Double Tray System.

Το Double Tray System σε ράγες ενός φυτώριου υψηλής τεχνολογίας.
Σε περίοδο υψηλής ακτινοβολίας του ήλιου, χρησιμοποιείται λευκός δίσκος για τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε
φυσιολογικά επίπεδα για το φυτό.

Τοποθεσία: Ελλάδα

Τα Πλεονεκτή ματα
σε αριθμούς
Πρακτικός και γρήγορος διαχωρισμός του δίσκου με τα φυτά από το
δίσκο βάσης. Δεν καταστρέφει τις ρίζες των φυτών.
Με την σωστή μεταχείριση μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και οκτώ
φορές (2 χρόνια). Η απολύμανση του δίσκου είναι απλή και πιο οικονομική.
Πλήρως οικολογική λύση καθώς και οι δύο δίσκοι είναι ανακυκλώσιμοι.

75%
λιγότερος απαιτούμενος
αποθηκευτικός χώρος
σε σχέση με τους παραδοσιακούς
δίσκους

30%
λιγότερο κόστος
από τους
παραδοσιακούς δίσκους

20%
περισσότερα φυτά
ανά τετραγωνικό
μέτρο

Συνεργασίε ς με
παραγωγού ς παγκοσμίω ς
Οι παγκόσμιοι συνεργάτες
της ΙΝΑ μεταξύ άλλων:

Από την «στροφή» της Ina σε επενδύσεις στον τομέα των δίσκων
σποράς, έχουν επιτευχθεί σημαντικά ορόσημα.
Η Ina Plastics είναι πλέον υπερήφανη που συνεργάζεται με
μερικές από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες παραγωγής
φυτών στον κόσμο και το Double Tray System έπαιξε βασικό
ρόλο.

DTS Μεγέθη
Euro
Μεγέθη (cm)

Αριθμός κελιών

Διαστάσεις
κελιών (mm)

Όγκος
κελιών (ml)

Τεμάχια/Παλέτα

52x32

40

52x54x65

99

2140

55x33

45

50x50x75

91

2000

60x40

54

54x54x60

112

1650

60x40

77

48.4x48.4x67

64

1650

60x40

96

41x41x63

62,6

1760

60x40

150

32.8x32.8x60

32

2400

60x40

228

24x25x55

18

1760

60x40

240

plug 22x27

plug 22x27

1008

60x40

330

21x21x50

12

1760

DTS Μεγέθη
US
Μεγέθη (cm)

Αριθμός κελιών

Διαστάσεις
κελιών (mm)

Όγκος
κελιών (ml)

Τεμάχια/Παλέτα

67x33

45

63,2x58,8x61,2 180

1665

67x33

50

60x60x75

113

1665

67x33

72

45.5x45.5x72

72

1665

67x33

128

38x38x65

38

1665

67x33

171

30.5x30.5x66

30

1665

67x33

210

28x28x58

22

1665

67x33

300

23x23x50

15

1665

67x33

338

20x20x50

10,9

1665

67x33

406

20x20x47

10

1665

10
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΤΟ DTS

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΦΥΤΑ/Τ.Μ.
ΙΣΧΥΡΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΟΔΕΙΕΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

D
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S

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ
ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

FOLLOW THE NEW ERA IN PROPAGATION

Κεντρικά Γραφεία

117 Μεγαρίδος, 19300
Ασπρόπυργος, Αθήνα, Ελλάδα
P. O . B o x 6 4
Te l . : + 3 0 2 1 0 5 5 8 0 1 2 6
Fa x : + 3 0 2 1 0 5 5 74 7 3 1
E-mail: info@ina-plastics.com
www.ina-plastics.com

K o n s t a n t i n o s Ts o n a k i s
Διεθνείς πωλήσεις
E-mail: ktsonakis@ina-plastics.com
Te l : + 3 0 6 9 4 2 4 5 1 4 0 7

Carlos Alv arez
Μεξικό
Email: carlos@ina-plastics.com
Te l : + 5 2 1 7 8 6 1 3 9 1 9 0 1

S erge Pas
Βόρει α Αμ ερι κή & Ευρώπη
E mail: serge@ina-plastics.com
Te l : + 3 1 6 4 8 4 3 3 9 2 0

Dalibor Ristic
Ανατολ ική Ευρώπη
E m a i l : d a l i b o r. r i s t i c @ i n a - p l a s t i c s . c o m
Te l : + 3 8 1 6 9 7 0 6 3 3 8

