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 Η ΜΕΛΤΚΟ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά
για 40 χρόνια ως αποκλειστικός διανομέας του οίκου Nordson
Corporation για όλα τα συστήματα εφαρμογών κόλλας, βαφής
κρύων υλικών, λάκας στεγανωτικών. Με έδρα την Ελλάδα καλύπτουμε τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις αγορές τις Κύπρου, Μάλτας, Μακεδονίας, Αλβανίας και Κοσόβου.
Για την καλύτερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, λειτουργεί εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα το οποίο
καλύπτει τις ανάγκες τους σε θέματα συντήρησης, επισκευής,
μελέτης των εφαρμογών, μετατροπής και εγκατάστασης μηχανών ακόμα και για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.
Το 2012 ξεκινήσαμε νέα αποκλειστική συνεργασία με την
Γερμανική Heraeus σε συστήματα και λυχνίες IR που καλύπτουν
μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας, όπως τη
θέρμανση πλαστικών, εκτυπώσεων, τροφίμων, ξύλων και όπου
απαιτείται θέρμανση ή στέγνωμα κατά την διαδικασία παραγωγής.
Από το 2013 προωθούμε στην αγορά τα οικολογικά προϊόντα καθαρισμού ζεστής και κρύας κόλλας του Αγγλικού οίκου
Larragard.
Η ΜΕΛΤΚΟ Α.Ε. παράλληλα συνεργάζεται και με άλλους οίκους του εξωτερικού και εισάγει προϊόντα όπως:
•
Πιστόλια χειρός για την εφαρμογή θερμής κόλλας και κόλλας PUR της Γερμανικής Reka Klenbetechnik GmbH.
•
Συστήματα για τον καθαρισμό εξαρτημάτων με την τεχνολογία Ultrasonic από την Βουλγάρικη Apronecs Ltd.
•
Συστήματα για την ανίχνευση ποσότητας και θέσης κατά
την εφαρμογή ψυχρής ή θερμής κόλλας από την Γερμανική
Novasens.
•
Υψηλής ποιότητας λαμιναριστικά συστήματα κόλλας με
ράουλα από τον οίκο ΟΜΜΑ Ιταλίας.
•
Συστήματα με ράουλα για μικρά πλάτη εφαρμογής από την
Ιταλική Mario Angeleri.
Το 2016 η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε με την Alpha Cure
σε εφαρμογές UV που αφορούν αγορές όπως είναι οι εκτυπώσεις, υγρή βαφή και πούδρα, συγκόλληση και συναρμολόγηση
στο επίπεδο πολυμερισμού.
Το 2018 η ΜΕΛΤΚΟ ανέλαβε την επίσημη αντιπροσωπεία του
οίκου GEW (EC) Limited για την Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο, Αλβανία, Μακεδονία και Κόσοβο για τις αγορές των εκτυπώσεων.
Η GEW είναι ηγέτης στην αγορά των εκτυπώσεων προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις UV και UV LED τόσο σε τελικούς
πελάτες αλλά και σε κατασκευαστές μηχανών. 

 MELTKO S.A. is present at the Greek market for the
last 40 years as the exclusive distributor of Nordson
Corporation for all applications of hot melt, finishing
liquids, containers, gasketing.
With our base in Greece we cover the domestic market
as well as those of Cyprus, Malta, Bulgaria, Albania, FY.RO.
M. and Kosovo.
For the best and most efficient customer assistance, a
specialized technical department is dealing with matters
of service, repairs, case studies, machine conversions, and
installations even for the most demanding applications.
In 2012 we began a new exclusive cooperation with
the German company Heraeus for the IR and systems and
emitters, covering a wide range of high-tech applications,
as heating of plastic, printing, food, wood and for all
applications with a demand of heating or drying during
the production.
Since 2013 we are importing the environmentally
friendly cleaning materials for hot melt and cold glue of
the English company Larragard.
MELTKO S.A. also imports products from other foreign
companies like:
Handguns for hot melt and PUR application from Reka
Klenbetechnik GmbH Germany.
Systems for component cleaning based on Ultrasonic
technology from Apronecs Ltd. Bulgaria.
Systems for hot melt and cold glue detection from
Novasens Sensor Technology in Germany.
High quality systems for adhesive lamination with
rollers from OMMA Italy.
Roller systems for small width applications from Mario
Angeleri Italy.
In 2016 the company got active with Alpha Cure in
applications such as printing, uv disinfection, coating and
finishing, bonding and assembly for the curing process.
Finally, in 2018 ΜΕΛΤΚΟ became an exclusive
representative of GEW (EC) Limited for Bulgaria, Cyprus,
Albania, Macedonia and Kosovo. GEW is market leader in
the printing industry providing a complete UV solution to
end users and OEMS as well. 
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