
 

 

 

Υψηλής ποιότητας χειροποίητη πλαστελίνη και προϊόντα δημιουργικής απασχόλησης 

 



ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ… 
 
Κύριος στόχος της εταιρείας Record, για πάνω από 67 χρόνια συνεχούς παρουσίας είναι να 
παράσχει προϊόντα τελικού καταναλωτή που είναι  
 
«Χειροποίητα  προϊόντα για δημιουργία με τα χέρια».  
 
Η εταιρεία μας είναι η μοναδική ανεξάρτητη Ελληνική εταιρία που παράγει υψηλής ποιότητας 
πλαστελίνη και συναφή προϊόντα. Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 
9001/2000 και ISO 14001 και έχουν επίσης δοκιμαστεί επισήμως και φέρουν τη σήμανση CE 
(είναι μη τοξικά και δεν περιέχουν γλουτένη) 



ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ  ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ… 
 
Κύριος στόχος της εταιρείας Record, για πάνω από 67 χρόνια συνεχούς παρουσίας είναι να 
παράσχει προϊόντα τελικού καταναλωτή που είναι  
 
«Από ανθρώπινα χέρια για ανθρώπινα χέρια».  
 
Η Record είναι η μοναδική ανεξάρτητη Ελληνική εταιρία που παράγει υψηλής ποιότητας 
πλαστελίνη και συναφή προϊόντα. Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα 
ISO 9001/2000 και ISO 14001 και έχουν επίσης δοκιμαστεί επισήμως και φέρουν τη 
σήμανση CE 
(είναι μη τοξικά και δεν περιέχουν γλουτένη) 
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Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασης, δημιουργήσαμε μια σειρά 
προϊόντων ART και ECO σε συσκευασίες craft που αποτελούν ένα εργαλείο στα 
χέρια μικρών …και μεγάλων «καλλιτεχνών», καθώς προτείνουν έναν εναλλακτικό 
τρόπο δημιουργικής απασχόλησης...με την πλαστελίνη…!!! 
 
Η ιδέα αυτή, γεννήθηκε μέσα από την επιστημονική και επαγγελματική μας 
εμπειρία, καθώς η δημιουργική απασχόληση αναγνωρίζεται σαν απαραίτητη 
προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη των νοητικών, κοινωνικών και ψυχικών 
δεξιοτήτων των παιδιών. 

 





 
 

 Μια πλήρης κασετίνα περιέχει : 

 9 χειροποίητες πλαστελίνες,  

 3 ξύλινα εργαλεία,  

 1 πινέλο,  

 λάδι,  

 σταθεροποιητή,  

 2 πίνακες ζωγραφικής καθώς και  

 2 ειδικά χαρτιά στα οποία είναι τυπωμένα 
τα σκίτσα του πίνακα 

 

 

 
Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά … (και οι ενήλικες) 
μπορούν να «ζωγραφίσουν» και να 
δημιουργήσουν «πίνακες ζωγραφικής» … με 
πλαστελίνη…!!! 



Γιατί η δημιουργία … 
             ξεκινάει με πλαστελίνη…!!!! 

 



Ταυτόχρονα έχουμε δημιουργήσει εργαστήρια  
παροχής υπηρεσιών με πρωταγωνιστή  
…την πλαστελίνη… 
 
Απευθύνονται σε παιδιά : 
ηλικίας 5-12 ετών 
Νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς 
Ειδικά σχολεία 
 
Περιλαμβάνουν : 
Θεατρικό παιχνίδι 
Μαθαίνω …πώς να μαθαίνω 
Δημιουργώ …με την πλαστελίνη 
 
Στελεχώνονται από άρτια καταρτισμένη και έμπειρη ομάδα νέων επαγγελματιών, 
αποτελούνται από θεματικές ενότητες τρίμηνης διάρκειας (μία φορά την 
εβδομάδα) και διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες. 

 
 





ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
 
Η RECORD ενεργεί κάτω από τα πρότυπα  
 
 ISO 9001/2000 and ISO 14001  
 Prop65 – California – ποιότητα υλικών (100% non toxic, gluten free, sulfur 

free…)  
 
και τα προϊόντα της έχουν ελεγχθεί και φέρουν την πιστοποίηση 
 
 CE κατά τα πρότυπα EN 71 -1, 2, 3, 9, 11 



Create something…. 
    

  …..amazing!!!! 

Λούβαρη 8, 121 32 Περιστέρι, Αθήνα  

Tηλ: +30  210 7011 242 | Fax: +30 210 7011 242 

Mobile: +30 6977285991 

Email:  info@recordplasticine.gr 

Site: recordplasticine.gr|plasteline.gr 

https://www.facebook.com/recordplasticine.gr 

 

 
https://www.youtube.com/channel/UCncUm

OKNwP1tpy20j6JlZbw 
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