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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

INOX CONSTRUCTION



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ-ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
STAINLESS STEEL CUPBOARDS

H εταιρεία μας κατασκευάζει ανοξείδωτους
πάγκους εργασίας εξοπλίζοντας εργαστήρια και
χώρους πώλησης Ζαχαροπλαστείων, Αρτοποιείων,
Gelaterias, Βιομηχανίες τροφίμων, Εταιρέιες
Catering, εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.α.

Our company manufactures stainless
workbenches equipping workshops and sales
areas of Confectioneries, Bakeries and Ice cream
shops, Food industries, Catering firms,
restaurants, hotels, hospitals, etc.

GR . EN .

Μπορούν να είναι εφοδιασμένοι με συρόμενα,
ράφι, συρτάρια, αμπάρια τροχήλατα η σταθερά,
ενσωματωμένη ραφαρία στο επάνω μέρος,
τροχήλατοι η με ρυθμιζόμενα πόδια η συνδυασμό
αυτών σύμφωνα πάντα με την εργονομία που
χρειάζεται ο χώρος παραγωγής. Μπορούν να
κατασκευαστούν σε όποιες διαστάσεις χρειάζεται ο
πελάτης.

GR .

They can be equipped with shelves, sliding drawers, 
wheeled or stable storage bins, integrated shelving 
on the upper part, wheeled or adjustable feet or a 
combination of these according to the ergonomics 
of the production area. They can be manufactured 
in any dimensions the customer needs.



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
STAINLESS STEEL WORKTABLES

GR . EN .

GR .

H εταιρεία μας κατασκευάζει ανοξείδωτα
τραπέζια εργασίας εξοπλίζοντας εργαστήρια και
χώρους πώλησης Ζαχαροπλαστείων,
Αρτοποιείων, Gelaterias, Βιομηχανίες τροφίμων,
Εταιρέιες Catering, εστιατόρια, ξενοδοχεία,
νοσοκομεία κ.α.

Μπορούν να είναι εφοδιασμένα με ράφι ή
γύρισμα στο πίσω μέρος σύμφωνα πάντα με την
εργονομία που χρειάζεται ο χώρος παραγωγής.
Μπορούν να κατασκευαστούν σε όποιες
διαστάσεις επιθυμεί ο πελάτης.

They can be equipped with a shelf or a turn at
the back according to the ergonomics of the
production area.They can be manufactured in
any dimensions the customer needs

Our company manufactures stainless
worktables equipping workshops and sales
areas of Confectioneries, Bakeries and Ice
cream shops, Food industries, Catering firms,
restaurants, hotels, hospitals, etc.
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΛΑΝΤΖΕΣ
INOX SINK UNITS

H εταιρεία μας κατασκευάζει ανοξείδωτες
λάντζες εξοπλίζοντας εργαστήρια και χώρους
πώλησης Ζαχαροπλαστείων, Αρτοποιείων,
Gelaterias, Βιομηχανίες τροφίμων, Εταιρέιες
Catering, εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία
κ.α.

Μπορούν να είναι εφοδιασμένες με 1, 2, η
τρείς γούρνες 50x50x30cm η 40x40x25cm,
στεγνωτήριο στις δύο πλευρές ή στην μία
αριστερά ή δεξιά, ή χωρίς καθόλου
στεγνωτήριο σύμφωνα πάντα με την
εργονομία που χρειάζεται ο χώρος
παραγωγής.

Our company manufactures stainless sink units
equipping workshops and sales areas of
Confectioneries, Bakeries and Ice cream shops, Food
industries, Catering firms, restaurants, hotels,
hospitals, etc.

They can be equipped with 1, 2, or 3 bowls,
50x50x30cm or 40x40x25cm, a dryer on both
sides or on one side – left or right – or with no
dryer according to the ergonomics of the
production area.
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H εταιρεία μας κατασκευάζει ανοξείδωτες
λάντζες εξοπλίζοντας εργαστήρια και χώρους
πώλησης Ζαχαροπλαστείων, Αρτοποιείων,
Gelaterias, Βιομηχανίες τροφίμων, Εταιρείες
Catering, εστιατόρια, ξενοδοχεία,
νοσοκομεία κ.α.

Μπορούν να είναι εφοδιασμένες με 1, 2, 3 ή 
πολλαπλές εστίες με προπάνιο ή φυσικό αέριο 
σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες που υπάρχουν 
στην παραγωγή. Μπορούν να κατασκευαστούν 
σε όποιες διαστάσεις χρειάζεται ο πελάτης.

Our company manufactures stainless cookers
equipping workshops and sales areas of
Confectioneries, Bakeries and Ice cream shops,
Food industries, Catering firms, restaurants,
hotels, hospitals, etc.

They can be equipped with 1, 2, 3 or multiple hobs 
with propane or natural gas according to the 
production's needs. They can be manufactured in 
any dimensions the customer needs 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΦΩΤΙΕΣ

STAINLESS STEEL COOKERS



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

STAINLESS STEEL FURNITURES

Ανοξείδωτες Ντουλάπες

Inox Upright Cupboards

Ανοξείδωτα Ερμάρια Τοίχου

Wall Cupboards

GR .

H εταιρεία μας κατασκευάζει ανοξείδωτες ντουλάπες
εξοπλίζοντας εργαστήρια και χώρους πώλησης
Ζαχαροπλαστείων, Αρτοποιείων, Gelaterias,
Βιομηχανίες τροφίμων, Εταιρείες Catering, εστιατόρια,
ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.α.

EN .

Our company manufactures stainless upright cupboards
equipping workshops and sales areas of
Confectioneries, Bakeries and Ice cream shops, Food
industries, Catering firms, restaurants, hotels, hospitals,
etc.

Μπορούν να είναι εφοδιασμένες με
συρόμενες ή ανοιγμένες πόρτες, με ράφια
ή χωρίς, τροχήλατες ή με ρυθμιζόμενα
πόδια.

GR .

They can be equipped with sliding or
opening doors, with or without shelves,
wheeled or with adjustable feet according
to the ergonomics of the production area.

EN .
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