Παραλαβή γάλακτος

Σιλό αποθήκευσης γάλακτος διαφόρων χωρητικοτήτων
Φίλτρα γάλακτος - τυρογάλακτος
Πλακοειδείς εναλλάκτες γάλακτος
Αντλίες μεταφοράς γάλακτος
Παγολεκάνες γάλακτος
Μετρητές ροής γάλακτος
Απαερωτές
Πλυντικές μηχανές γαλακτοδοχείων

Η Inox Style Κυριάκου Θ. Ιωάννης είναι
μία

αμιγώς

ελληνική

εταιρία

κατασκευής

ανοξείδωτων εξοπλισμών και μηχανημάτων, η
οποία ιδρύθηκε το 1978 από τον κ. Κυριάκου
Ιωάννη και αποτελεί σήμερα μία από τις
παλαιότερες εταιρίες στον κλάδο της.
Η

Inox

Style

σχεδιάζει,

εξοπλισμών

και

Τυρολέβητες διαφόρων διαστάσεων ημικυκλικοί - τετραγωνικοί
Εργαλεία τυρολεβήτων
Τραπέζια απόστράγγισης τυροπήγματος (τεζάκια)
Καλούπια φέτας
Αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής φέτας
Ανατροπέας καλουπιών φέτας
Πλυντήρια καλουπιών
Κόφτες τυροπήγματος
Στοιβακτές/Αποστοιβακτές καλουπιών

μηχανημάτων

τα οποία προορίζονται για τη Βιομηχανία
Επεξεργασίας Γάλακτος και τη Βιομηχανία
Τροφίμων & Ποτών.
Η Inox Style κατέχει μία σημαντική παρουσία
στην εγχώρια αγορά και τα τελευταία χρόνια
πραγματοποιεί

εξαγωγές

σε

Ευρωπαϊκές

και όχι μόνο χώρες, με στρατηγικό στόχο
τη συνεχόμενη αύξηση του ποσοστού των
εξαγωγών αυτών.

Παστεριώσεις για τυροκόμιση και
εμφιάλωση γάλακτος
Κορυφολόγοι - Διαυγαστήρες
(φυγόκεντροι διαχωριστήρες)
Ομογενοποιοί γάλακτος
Αποσμητές γάλακτος

Παραγωγή φέτας

αναπτύσσει,

κατασκευάζει και εμπορεύεται μια ευρεία γκάμα
ποιοτικών

Παστερίωση γάλακτος

Η υψηλή ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες
καθώς και η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη
αποτελoύν πρωταρχικό μέλημα της Inox Style.
Για την επίτευξη των παραπάνω εφαρμόζει
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001
πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα.

Παραγωγή σκληρών - ημίσκληρων τυριών
Τυροπαρασκευαστές διαφόρων χωρητικοτήτων
Καρότσια πλήρωσης τυροπήγματος
Καλούπια σκληρών τυριών
Πιεστήρια σκληρών τυριών
Τράπεζες προπίεσης τυροπήγματος
Πλυντήρια καλουπιών
Συγκροτήματα παρασκευής άλμης
Δεξαμενές άλμης

Βραστήρες γάλακτος

Βραστήρες ανοιχτού τύπου
Βραστήρες κλειστού τύπου
Βραστήρες με καυστήρα πετρελαίου
Βραστήρες με καυστήρα αερίου
Βραστήρες ατμοθερμαινόμενοι
Βραστήρες με φλόγιστρο προπανίου
Βραστήρες ηλεκτροθερμαινόμενοι
Εξαρτήματα συλλογής

Λοιπός εξοπλισμός

Δεξαμενές διαφόρων τύπων και διαστάσεων
Καρότσια μεταφοράς
Ατμολέβητες
Μηχανές παραγωγής βουτύρου
Δίκτυα προϊόντος, τυρογάλακτος, CIP
Δίκτυα γενικών υπηρεσιών (ατμούσυμπυκνωμάτων, φυσικού νερού,
παγωμένου νερού, αέρα)
Γενικές και ειδικές ανοξείδωτες κατασκευές

Παραγωγή γιαούρτης

Βραστήρες παραγωγής γιαούρτης
Θάλαμοι γιαουρτιού (ψύξης/θέρμανσης)
Αντλίες διανομής
Πιστόλια διανομής
Επωαστήρες
Λειαντήρες
Λοβωτές αντλίες
Καρότσια γιαούρτης

Παραγωγή μυζήθρας

Τυρολέβητες μυζήθρας
(απ’ ευθείας έγχυσης
ή/και στα τοιχώματα)
Κρεμάστες μυζήθρας
Καρότσια μυζήθρας

CIP

CIP πλήρως αυτοματοποιημένα
CIP χειροκίνητα
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ - ΠΡΕΣΣΕΣ ΤΥΡΙΩΝ

Η Inox Style κατασκευάζει και εμπορεύεται δεξαμενές ψύξης γάλακτος (παγολεκάνες) υψηλής ποιότητας
και απόδοσης. Οι δεξαμενές ψύξης γάλατος τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζει η βιομηχανίας γάλακτος
και τροφίμων, φέρουν σήμανση CE και έχουν κατασκευαστεί με τις τρέχουσες καλές κατασκευαστικές
πρακτικές (cGMP). Η σειρά των ψυκτών γάλακτος περιλαμβάνει ενδεικτικά:
•• Παγολεκάνες από 100 έως 24.000 lt
•• Ανοιχτού τύπου
•• Κλειστού τύπου
•• Μονοφασικές
•• Τριφασικές
•• Αυτοκαθαριζόμενες
•• Κάθετες
•• Οριζόντιες κ.α.

Η Inox Style κατασκευάζει πιεστήρια/πρέσσες υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας για την αποστράγγιση
και διαμόρφωση τυριών. Τα πιεστήρια είναι σχεδιασμένα, ώστε να επιφέρουν ομοιόμορφο ύψος
σε όλες τις τυροκεφαλές ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν εργονομία, ασφάλεια του χειριστή, εύκολο
και γρήγορο καθαρισμό.

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΝΕΛ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΨΥΞΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
(ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ)

Όλα τα πιεστήρια τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζει η βιομηχανία γάλακτος και τροφίμων, οι
κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα, φέρουν σήμανση CE και έχουν κατασκευαστεί με τις τρέχουσες καλές
κατασκευαστικές πρακτικές (cGMP) σύμφωνα με τις τελευταίες ερμηνευτικές οδηγίες του F.D.A.
Τύποι Πιεστηρίων
•• Κάθετα πιεστήρια
•• Πιεστήρια τύπου Τούνελ
•• Οριζόντια πιεστήρια

Η Inox Style κατασκευάζει silo \ δεξαμενές υψηλής ποιότητας για την
αποθήκευση γάλακτος. Οι δεξαμενές \ τα silo τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζει
η βιομηχανία γάλακτος και τροφίμων, οι κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα. Φέρουν
σήμανση CE και έχουν κατασκευαστεί με τις τρέχουσες καλές κατασκευαστικές
πρακτικές (cGMP) σύμφωνα με τις τελευταίες ερμηνευτικές οδηγίες του FDA.

Τα
πιεστήρια
τα
οποία
κατασκευάζονται ενδεικτικά, έχουν
τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Η Inox Style κατασκευάζει silo \ δεξαμενές
σε χωρητικότητες, διαστάσεις και με τεχνικά
χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
εκάστοτε πελάτη.

•• Πίεση με τη χρήση
πνευματικών εμβόλων
•• Αριθμός θέσεων/πιεζόμενων
τυροκεφαλών σύμφωνα με τις
εκάστοτε ανάγκες
•• Κατασκευασμένα εξ’
ολοκλήρου από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 304
•• Συνοδεύονται από τον
απαραίτητο βοηθητικό
εξοπλισμό και εξαρτήματα
αέρος κ.τ.λ.
•• Σύνδεση των πιεστηρίων με
PLC και αυτοματοποίηση της
διαδικασίας πίεσης

ΚΑΘΕΤΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ
ΣΙΛΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ - ΠΡΕΣΣΕΣ ΤΥΡΙΩΝ
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ΤΥΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Η Inox Style κατασκευάζει τυροπαρασκευαστές υψηλών προδιαγραφών για την παραγωγή σκληρών
τυριών. Οι τυροπαρασκευαστές έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στους
καλύτερους δυνατούς χρόνους και με τη μέγιστη δυνατή οικονομία. Όλοι οι τυροπαρασκευαστές διαθέτουν
εργονομικό σχεδιασμό και ασφαλές περιβάλλον για το χρήστη ενώ ταυτόχρονα τηρούν τις προδιαγραφές
που ορίζει η βιομηχανία γάλακτος και τροφίμων, οι κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα, φέρουν σήμανση CE
και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες καλές κατασκευαστικές πρακτικές (cGMP) και τις τελευταίες
ερμηνευτικές οδηγίες του FDA.
Κάποια από τα χαρακτηριστικά των τυροπαρασκευαστών ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
• Εύρος χωρητικοτήτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη
• Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
• Ανοιχτού τύπου
• Κλειστού τύπου
• Τύπου Double “O”
• Ικανότητα αναθέρμανσης
• Πλανητική και δορυφορική ανάδευση
• Δυνατότητα μερικής ανατροπής
• Κόψιμο τυροπήγματος σε οποιοδήποτε μέγεθος
• Ρύθμιση ταχύτητας ανάδευσης
• Ένδειξη και έλεγχος θερμοκρασίας
• Δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο CIP
• Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω SCADA
• Πλατφόρμα επισκέψεως και λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός

Η Inox Style κατασκευάζει ταινίες για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως η βιομηχανία
γάλακτος, τα τυροκομεία και ευρύτερα η βιομηχανία τροφίμων. Οι μεταφορικές ταινίες είναι υψηλής
ποιότητας, αξιοπιστίας και εξαιρετικής αντοχής. Είναι σχεδιασμένες ώστε να επιτυγχάνουν το επιθυμητό
αποτέλεσμα εξασφαλίζοντας την εργονομία, την ασφάλεια του χειριστή και τον εύκολο και γρήγορο
καθαρισμό τους. Όλες οι μεταφορικές ταινίες τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζει η βιομηχανία
γάλακτος και τροφίμων, οι κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα, φέρουν CE και έχουν κατασκευαστεί με
τις τρέχουσες καλές πρακτικές (cGMP) σύμφωνα με τις τελευταίες ερμηνευτικές οδηγίες του FDA.
Η σειρά των μεταφορικών ταινιών ενδεικτικά περιλαμβάνει:
• Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες
• Επικλινείς μεταφορικές ταινίες
• Τροχήλατες μεταφορικές ταινίες
• Αναβατόρια
• Μεταφορικές ταινίες ρυθμιζόμενου ύψους
• Μεταφορικές ταινίες σχήματος Ζ
• Μεταφορικές ταινίες σχήματος U
• Μεταφορικές ταινίες σχήματος Γ
• Μεταφορικές ταινίες με τη χρήση είτε ιμάντα
είτε αρθρωτού διαδρόμου κ.α.

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΥΨΟΥΣ

ΤΑΙΝΙΑ U
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ΤΥΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

TURN TABLE

ΤΑΙΝΙΕΣ Z

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
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ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ

Η Inox Style για πάνω από 35 χρόνια κατασκευάζει με επιτυχία βραστήρες γάλακτος υψηλής ποιότητας
και εξαιρετικής αντοχής. Οι βραστήρες της Inox Style έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί δίνοντας έμφαση
στην ταχύτητα βρασμού και στην οικονομία του θερμαντικού μέσου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
εργονομία, την ασφάλεια του χειριστή, τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό τους. Όλοι οι βραστήρες τηρούν
τις προδιαγραφές που ορίζει η βιομηχανία γάλακτος και τροφίμων, οι κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα,
φέρουν σήμανση CE και έχουν κατασκευαστεί με τις τρέχουσες καλές κατασκευαστικές πρακτικές (cGMP)
σύμφωνα με τις τελευταίες ερμηνευτικές οδηγίες του FDA.

Οι βραστήρες οι οποίοι κατασκευάζονται έχουν ενδεικτικά τα εξής χαρακτηριστικά:
•• Βραστήρες με χρήση ατμού
•• Βραστήρες με καυστήρα πετρελαίου
•• Βραστήρες με καυστήρα αερίου
•• Βραστήρες με χρήση ηλεκτρικών αντιστάσεων
•• Βραστήρες με φλόγιστρο προπανίου
•• Βραστήρες κρεμών, ρυζόγαλου, κ.α.
•• Βραστήρες ανοιχτού τύπου
•• Βραστήρες κλειστού τύπου
•• Βραστήρες με ανάδευση τύπου άγκυρας με ξύστρες Teflon
•• Βραστήρες με ανάδευση πτερύγια ή τύπου προπέλα
•• Χωρητικότητας και διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του
εκάστοτε πελάτη
•• Συνοδεύονται από όργανα και εξοπλισμό όπως αισθητήρια
θερμοκρασίας, καταγραφικό θερμοκρασίας, ηλεκτρολογικό
πίνακα, πίνακα ελέγχου ανάδευσης και θερμοκρασίας κ.α.
•• Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα

ΡΥΖΟΓΑΛΟΥ - ΚΡΕΜΑΣ

ΤΥΡΟΛΕΒΗΤΑΣ
ΜΥΖΗΘΡΑΣ
ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η’ ΑΕΡΙΟΥ

ΑΤΜΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ
ANOIXΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΩΑΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ

ΑΤΜΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
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ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η Inox Style κατασκευάζει όλο τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό που απαιτεί ένα σύγχρονο ή παραδοσιακό
τυροκομείο για την εύρυθμη και ορθή λειτουργία του. Όλοι οι εξοπλισμοί σχεδιάζονται και κατασκευάζονται
σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής διατηρώντας υψηλά επίπεδα ποιότητας, εργονομίας και
ασφάλειας εργασίας.

ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΑΕΡΩΤΕΣ
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ
ΠΛΥΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΤΥΡΟΤΡΑΠΕΖΑ / ΤΕΖΑΚΙ
ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ
ΚΟΦΤΗΣ ΦΕΤΑΣ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΛΟΒΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΤΥΡΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΜΗΣ
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΙΞΕΡ ΓΙΑ
ΣΑΛΤΣΕΣ - ΣΑΛΑΤΕΣ - ΤΖΑΤΖΙΚΙ

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΜΥΖΗΘΡΑΣ

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΥΖΗΘΡΑΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτύων ανοξείδωτων σωληνώσεων
υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Για περισσότερα από 30 χρόνια κατασκευάζουμε και τοποθετούμε
ανοξείδωτα δίκτυα σωληνώσεων σε οποιονδήποτε χώρο παραγωγής, ακόμα και στον πιο απαιτητικό και
ιδιόρρυθμο. Η μελέτη και η κατασκευή γίνονται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με
τα εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα καθώς και σύμφωνα με τις τρέχουσες καλές κατασκευαστικές
πρακτικές (cGMP). Οι εξειδικευμένοι συγκολλητές χρησιμοποιούν πιστοποιημένες μεθόδους συγκόλλησης
κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15614.01 και διαθέτουν πιστοποιητικά ικανότητας συγκόλλησης κατά EN 287-1.
Προσφέρουμε λύσεις στη Βιομηχανία σχετικές με τα δίκτυα
σωληνώσεων οι οποίες ενδεικτικά αφορούν:
1. Δίκτυα μεταφοράς Γάλακτος και λοιπών Προϊόντων
2. Μεταφορά Ά Υλών και τελικών προϊόντων
3. Δίκτυα Σωληνώσεων στα οποία απαιτείται χαμηλή
μέση Τραχύτητα Ra εσωτερικών επιφανειών
4. Δίκτυα Ατμού
5. Δίκτυα Πιέσεως
6.Τροποποιήσεις ήδη υπαρχόντων δικτύων ή
αντικατάσταση τμημάτων αυτών
7. Σύνδεση μηχανημάτων και εξοπλισμών με τα
υπάρχοντα δίκτυα του εργοστασίου
8. Αποτύπωση και σχεδίαση διαγραμμάτων P & ID
Ταυτόχρονα η Inox Style έχει τη δυνατότητα να
προμηθεύσει όλο τον απαραίτητο παρελκόμενο βοηθητικό
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ενός δικτύου όπως
αντλίες ειδικών προδιαγραφών ή μη, συστήματα CIP,
όργανα μέτρησης, ηλεκτρολογικούς και πίνακες ελέγχου
(PLC), μετρητές ροής και μάζας, διαφραγματικές βάνες,
αυτοματισμούς κ.α. .
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ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα μας, παρέχει αξιόπιστες λύσεις παροχής υπηρεσιών σε κάθε χώρο της
Βιομηχανίας οι οποίες ενδεικτικά αφορούν:
•
•
•
•
•

Εγκατάσταση και τοποθέτηση νέων μηχανημάτων και
εξοπλισμών στο χώρο παραγωγής και σύνδεσή τους
ώστε να τεθούν σε θέση λειτουργίας
Μετεγκατάσταση υπαρχόντων μηχανημάτων
και εξοπλισμών και σύνδεσή τους ώστε να
επαναλειτουργήσουν
Περιοδικά και προληπτικά Service μηχανημάτων
της παραγωγής
Επιδιορθώσεις Μηχανικών Βλαβών
Γενικές επιδιορθώσεις, τροποποιήσεις εξοπλισμών για
τη βελτίωση της λειτουργίας της γραμμής παραγωγής,
τη βελτίωση της ασφάλειας εργασίας κ.α.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Παρέχουμε υπηρεσίες ολοκληρωμένων λύσεων (Turnkey Plants) για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
Μονάδων Παραγωγής. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων τα οποία μπορεί
να αφορούν για παράδειγμα από ένα απλό δοχείο ανάμιξης έως την πλήρως αυτοματοποιημένη ή συμβατική
(Push Button Control) γραμμή παραγωγής.
Στην επιλογή της ολοκληρωμένης λύσης (Turnkey Plants)
περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
1. Η Αποτύπωση του χώρου παραγωγής
2. Ο σχεδιασμός της γραμμής παραγωγής ώστε να εξασφαλιστεί:
• Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο τελικό προϊόν
• Η Εργονομία
• Τα Υψηλά επίπεδα Παραγωγικότητας
• Η Ασφάλεια Εργασίας
• Η Επίβλεψη του Έργου
3. Ο απαραίτητος και ο βοηθητικός εξοπλισμός, ενδεικτικά:
• Μηχανήματα Παραγωγής
• Μηχανήματα Γενικών Υπηρεσιών
• Δίκτυα Σωληνώσεων
• Ηλεκτρολογικοί Πίνακες και Ηλεκτρικές συνδέσεις
• PLC, αυτοματισμοί και προγραμματισμός αυτών
• Συστήματα CIP
• Μετρητικά Συστήματα
• Πλατφόρμες και λοιπές βοηθητικές κατασκευές
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ο.Ε. - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΤΣΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε. - ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΗΜΑΣ - ΛΟΥΚΑΣ Ο.Ε. - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΚΟΛΛΙΔΗΣ
Ο.Ε. - ΟΙΤΗ Α.Ε. - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. - ΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒΕΕ - ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ Α.Π.Ε. - ΣΑΝΤΖΙΛΙΩΤΗΣ - ΦΟΥΝΤΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ZYLIET - ΔΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΑΦΟΙ ΜΑΓΓΙΝΑ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. - ΠΕΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΝΟΥΡΑ Α.Ε - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Α.Ε ΤΖΙΚΑΣ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΑΛΜΠΑΝΗΣ - ΜΑΝΙΑΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε
- ΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ & ΓΑΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΝΑΚΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ - ΑΦΟΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ Ο.Ε. - ΤΕΛΛΗΣ - ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΜΙ - ΡΙΘΥΜΝΑ ΕΠΕ - ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ - ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΤΣΕΛΗ
& ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗ - MARBO d.o.o - MEDOLIO Α.Ε - ΑΛΕΑ ΑΒΕΓΕΤ - STRAUSS-FRITOLAY LTD

Γιατί να μας εμπιστευτείτε...
38 Χρόνια Εμπειρίας
Εξειδικευμένη Γνώση
Λύσεις Στα Μέτρα Σας
Άριστη Ποιότητα Κατασκευών
Άμεση Ανταπόκριση
Διαρκής Υποστήριξη

INOX STYLE – ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Λάκκος Κάτσαρι, Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19 300
tel: 210 5595918
fax: 210 5596313
e-mail: info@inoxstyle.gr

www.inoxstyle.gr

