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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 

Η Inox Style Κυριάκου είναι μία ισχυρή ελληνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται για 

περισσότερα από 38 χρόνια στον τομέα της κατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμών 

παραγωγής που αφορούν τη βιομηχανία φαρμάκων, καλλυντικών, τροφίμων και χημικών.

Κάνοντας μία ανασκόπηση, θα έλεγα πως τα στοιχεία τα οποία αποτελούν το θεμέλιο λίθο 

αυτής της μακροχρόνιας πορείας, είναι ο σεβασμός και η πίστη μας στις σχέσεις αμοιβαίου 

οφέλους που διατηρούμε με τους συνεργάτες μας (υπαλλήλους, στελέχη, πελάτες), καθώς και η συνεχής προσπάθεια 

για βελτίωση των κατασκευών και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Οι στρατηγικές συνεργασίες μας, με κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες στο χώρο, όπως η Dockweiler A.G, η ΝΑΚΑΚΙΝ 

Co., η Henkel Beiz Co., η Sawa A.G. κ.α.  αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων 

λύσεών μας, ενώ ταυτόχρονα  δίνουν και το στίγμα μίας επιχείρησης που ατενίζει με όραμα και δυναμισμό το μέλλον.

Βασιζόμενοι στην εμπειρία του χθες και στην τεχνογνωσία του σήμερα οραματιζόμαστε ένα ασφαλές, ποιοτικότερο 

και αποδοτικότερο βιομηχανικό περιβάλλον με σεβασμό στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. 

Σας καλωσορίζω στον κόσμο της Inox Style Κυριάκου. 

Τομείς Ενασχόλησης

Υπηρεσίες
■ Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
παρεχόμενου εξοπλισμού.
■ Προληπτική συντήρηση μηχανημάτων 
παραγωγής.
■ Δημιουργία P&IDs, Αξονομετρικός 
Σχεδιασμός κ.α
■ Σύνταξη Πρωτοκόλλων IQ/OQ
■ Χημικός Καθαρισμός – Pickling – 
Passivation επιφανειών ανοξείδωτου χάλυβα.

Διασφάλιση Ποιότητας
■ cGMPs.
■ FDA guidelines compliance.
■ ISPE guidelines compliance.
■ Σχεδιασμός P.E.D /EN 13445.
■ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 
9001. 
■ European Directives and CE compliance.
■ IQ/OQ Qualification Protocols.
■ Δοκιμές Αποδοχής FAT / SAT.

Ιωάννης Θ. Κυριάκου
Ιδρυτής και Διευθύνων της Inox Style - Kyriakou

Κατασκευές
■ Δοχεία Κενού / Πίεσης.
■ Μίξερ / Ομογενοποιητές.
■ Παραγωγικά Δοχεία.
■ Μεταφερόμενα Δοχεία Ανάμιξης.
■ Συστήματα Ανάμιξης Υγρών, Παχύρευστων 
και Στερεών  Προϊόντων.
■ Αποθηκευτικά Δοχεία και Σιλό.
■ Ανοξείδωτα Δίκτυα Σωληνώσεων.
■ Δοχεία ATEX.

Συνεργασίες
■ Dockweiler – Εξαρτήματα σωληνώσεων 
ειδικών προδιαγραφών.
■ Nakakin – Αντλίες λοβών.
■ Sawa - Φυγόκεντρες αντλίες υγιεινού 
τύπου.
■ Ipros – Σωληνωτοί Εναλλάκτες 
θερμότητας υγιεινού τύπου.
■ Papenmeier – Συστήματα επιθεώρησης 
και ελέγχου δεξαμενών.
■ DonadonSDD – Δίσκοι διάρρηξης.
■ Bolondi - Κεφαλές πλύσης εσωτερικών 
επιφανειών  δεξαμενών.
■ Henkel Beiz– Χημική επεξεργασία 
επιφανειών ανοξείδωτου χάλυβα (Pick-
ling, Passivation, Degreasing, De-rouging)



Μίξερ - Ομογενοποιητές ΚενούΠροπαρασκευαστικά Δοχεία

Γενικά Χαρακτηριστικά

■ Εναρμόνιση με cGMP.
■ Ωφέλιμοι όγκοι παραγωγής έως 4000lt.
■ Εξατομικευμένη επιλογή συστήματος ανάδευσης / 

ομογενοποίησης.
■ Υδραυλικά ανοιγόμενη  οροφή του δοχείου.
■ Δυνατότητα πίεσης / κενού.
■ Σύστημα θέρμανσης / Ψύξης.
■ Αυτοματοποιημένα ή μη, συστήματα χειρισμού.
■ Αντιεκρηκτικός σχεδιασμός κατά απαίτηση.
■ Εύκολη Επιθεώρηση και Συντήρηση.
■ Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής.
■ Εύκολη αντικατάσταση των Scrappers.
■ Δημιουργία και έλεγχος συνταγών παραγωγής μέσω 

PLC.
■ CIP/SIP.
■ Καταγραφή δεδομένων.

Τα δοχεία αυτού του τύπου είναι κάθετα κυλινδρικά, τα οποία 
έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες 
οδηγίες cGMP ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
εκάστοτε παραγωγής. 
Τα προπαρασκευαστικά δοχεία χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή υγρών και κάποιες φορές παχύρευστων 
υλικών. Η παραγωγή υγρών διαλυμάτων, σιροπιών αλλά 
και η προπαρασκευή λιπαρών ουσιών είναι κάποιες από τις 
ενδεικτικές εφαρμογές αυτών των δοχείων.  

Γενικά χαρακτηριστικά

■ Ωφέλιμοι όγκοι έως 10.000lt.
■ Δυνατότητα λειτουργίας υπό κενό και πίεση.
■ Κλειστού, φλαντζωτού  ή μηχανικά ανοιγόμενου 
τύπου οροφή.
■ Ενός ή τριών τοιχωμάτων.
■ Δυνατότητα ψύξης /θέρμανσης.
■ Συνοδευόμενα από συστήματα ζύγισης.
■ Συμβατικός ή αυτοματοποιημένος χειρισμός.
■ Συμβατότητα με CIP/SIP συστήματα.

Δυνατότητες Ανάδευσης

Εξατομικευμένη επιλογή συστήματος ανάδευσης. Ευρεία 
γκάμα αναδευτήρων όπως: 

■ Αργόστροφος / Πολύστροφος αναδευτήρας.
■ Αναδευτήρας τύπου προπέλας.
■ Μαγνητικός αναδευτήρας.
■ High Shear Mixing Blades.
■ Άγκυρα.
■ Scrappers.
■ Τύπου Gate.
■ Ομογενοποιού κ.α.

Τα συγκροτήματα ανάμιξης και ομογενοποίησης, τύπου 
VMO χρησιμοποιούνται στις παραγωγές παρτίδων   
(batches) φαρμακευτικών και καλλυντικών ημι-στερεών 
προϊόντων.
Ως τέτοια προϊόντα μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά  
οι οδοντόκρεμες, οι lotions, οι κρέμες, τα gels,τα makeup, 
τα γαλακτώματα, οι αλοιφές κ.α.



Αποκλειστικές Συνεργασίες

Αντλίες Υγιεινού Τύπου (Ζυρίχη, Ελβετία) Αντλίες Λοβών (Οζάκα, Ιαπωνία)

Υπηρεσίες Electropolishing & Derouging
(Waidhofen / Thaya, Αυστρία)

Εξοπλισμός Επιθεώρησης Δοχείων
 (Ντόρτμουντ, Γερμανία)

Εξαρτήματα Σωληνώσεων (Neustadt-Glewe, Γερμανία)

Κεφαλές Πλύσης Υψηλής Πιέσεως (Πάρμα, Ιταλία)Δίσκοι Διάρρηξης (Μιλάνο, Ιταλία)

Dortmund

Neustadt-Glewe

Ljubljana

Σωληνωτοί Εναλλάκτες (Λιουμπλιάνα, Σλοβενία)

Zürich

Waidhofen / Thaya

Osaka

Μεταφερόμενα Δοχεία Ανάμιξης

Parma

Milano

Η Inox Style σχεδιάζει και κατασκευάζει μία ευέλικτη σειρά 
μεταφερόμενων δοχείων  παραγωγής. Τα δοχεία της σειράς 
MVM είναι κάθετα κυλινδρικά δοχεία τα οποία λειτουργούν με 
πλήρη αυτονομία.

Γενικά Χαρακτηριστικά:
■ Εργονομικός σχεδιασμός.
■ Δυνατότητα λειτουργίας υπό κενό και πίεση.
■ Ενός ή τριών τοιχωμάτων.
■ Δυνατότητα ψύξης /θέρμανσης.
■ Συμβατότητα με CIP/SIP συστήματα.
■ Δυνατότητα εξατομικευμένης επιλογής συστήματος ανάδευσης.



Αντλίες Λοβών
Αντλίες Υγιεινού Τύπου

Η ιαπωνική εταιρία Nakakin με συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία 65 και πλέον ετών, 
παρέχει λύσεις μετάγγισης υγρών διατηρώντας υψηλά επίπεδα απόδοσης και ποιότητας ακόμα 
και στις πιο απαιτητικές και ευαίσθητες παραγωγές.
Η συνεργασία μας με τον κορυφαίο ιαπωνικό οίκο Nakakin έρχεται να καλύψει  ανάγκες της 
ελληνικής βιομηχανίας για τη μεταφορά υγρών προϊόντων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών 
με τη χρήση λοβωτών αντλιών.

Επιλεγμένη Συνεργασία Επιλεγμένη Συνεργασία

Γενικά Χαρακτηριστικά Αντλιών Λοβών Nakakin:
■ Παροχή έως 90.000lt/h.
■ Πίεση λειτουργίας έως 15bar.
■ Δυνατότητα αναρρόφησης έως 9mW.
■ Ιξώδες έως 300.000mPa s / Cps
■ Στόμια DIN11851,DIN11864-1/2,Tri – Clamp ISO 2852, SMS κ.α
■ Στυπιοθλίπτες Carbon/Ceramics, Tungsten Carbide, Silicon Carbide κ.α.
■ Orings Viton,EPDM κ.α
■ CIP.
■ Aseptic.
■ Super Clean type.
■ Εύκολη συντήρηση.
■ Πιστοποιήσεις CE,3A,EHEDG,Ex

Με εμπειρία που ξεπερνά τα 100 χρόνια η ελβετική εταιρία Sawa Pumpen παρέχει 
φυγόκεντρες αντλίες υψηλής ποιότητας, για τη μεταφορά υγρών προϊόντων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.
Η επιλογή της συνεργασίας με τον ελβετικό οίκο Sawa Pumpen, στοχεύει στην παροχή 
εξειδικευμένων λύσεων σε εξαιρετικά απαιτητικές εφαρμογές όπως η άντληση φαρμάκων, 
καλλυντικών, καθαρών και υπερκάθαρων μέσων (PW,WFI)κ.α
Η Sawa Pumpen διαθέτει μία γκάμα φυγοκεντρικών αντλιών με προδιαγραφές για τρόφιμα 
και ποτά έως εξειδικευμένα μοντέλα ασηπτικών /στείρων αντλιών για την παραγωγή 
φαρμάκων. 

Γενικά Χαρακτηριστικά Αντλιών Sawa:
■ Σχεδιασμός Υγιεινού τύπου χωρίς νεκρά σημεία.
■ Μη θορυβώδης λειτουργία.
■ Σχεδιασμός Atex.
■ Pharma Design με τραχύτητες εσωτερικών επιφανειών 
Ra≤0.4μm.
■ Σύστημα αποστράγγισης.
■ Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός.
■ CIP/SIP
■ Στόμια DIN11851, Tri – Clamp ISO 2852, SMS κ.α
■ FDA conformity, USP Class VI confirmation, EN 10204 
3.1, EN 20304 2.2



Εξοπλισμός Επιθεώρησης Δοχείων Εξαρτήματα Σωληνώσεων

Επιλεγμένη Συνεργασία Επιλεγμένη Συνεργασία

Η καθημερινή ενασχόλησή μας με θέματα της βιομηχανικής παραγωγής μας οδήγησε στο να 
εντοπίσουμε την ανάγκη για εσωτερική επιθεώρηση των παραγωγικών δοχείων.
Η συνεργασία μας με τον γερμανικό οίκο Papenmeier Lumiglass στοχεύει ακριβώς στην 
κάλυψη αυτής της ανάγκης, δηλαδή στην παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων λύσεων 
επιθεώρησης παραγωγικών δοχείων.
Η Papenmeier δραστηριοποιείτε για πάνω από 60 χρόνια κατέχοντας ηγετική θέση στη 
Γερμανία και ισχυρή παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Dockweiler A.G με έδρα τη Γερμανία, κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της Ευρώπης, στην προμήθεια συστημάτων 
και εξαρτημάτων σωληνώσεων ανοξείδωτου χάλυβα, υψηλής καθαρότητας και ποιότητας  που προορίζονται για 
εφαρμογές της βιομηχανίας φαρμάκων, καλλυντικών, βιοτεχνολογίας και άλλων βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας.
Η Dockweiler A.G έχει εμπειρία που ξεπερνά τα 60 έτη και σταθερή παρουσία σε πάνω από 40 χώρες.
Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που έχουν τα συστήματα σωληνώσεων στη βιομηχανική παραγωγή καθώς και την 
άρρηκτη σχέση που έχουν αυτά τα συστήματα με την ποιότητα του τελικού προϊόντος , οδηγηθήκαμε στην επιλογή της 
στρατηγικής συνεργασίας με τον ηγέτη του χώρου, την Dockweiler A.G. .

Ενδεικτικά Προϊόντα:
■ Φινιστρίνια Επιθεώρησης (Sight Glasses)
■ Φινιστρίνια με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα.
■ Ανεξάρτητα φωτιστικά σώματα.
■ Κάμερες επιθεώρησης δοχείων.
■ Atex σχεδιασμός.
■ PED σχεδιασμός.
■ Sterile σχεδιασμός.
■ Τεχνολογία LED.

Ενδεικτικά Προϊόντα Dockweiler A.G.:  
■ Σωλήνες Ανοξείδωτου Χάλυβα.
■ Εξαρτήματα Σύνδεσης Σωλήνων – Tri-Clamps, Ρακόρ.
■ Παρεμβύσματα (Silicone,Viton,EPDM,PTFE κ.α).
■ Ελαστικοί εύκαμπτοι σωλήνες.
■ Ανοξείδωτοι εύκαμπτοι σωλήνες.

Προδιαγραφές Προϊόντων:  
■ Imperial / ISO / Metric / ASME BPE Standards.
■ Τραχύτητες εσωτερικών επιφανειών έως Ra≤0.13μm.
■ Electropolished επιφάνειες.
■ Πλήρης ιχνηλασιμότητα.
■ Πλήρες Documentation.



Σωληνωτοί Εναλλάκτες
Η κατανόηση των αναγκών για θέρμανση και ψύξη υγρών προϊόντων της βιομηχανικής παραγωγής 
φαρμάκων, καλλυντικών, τροφίμων και ποτών μας οδήγησε στη συνεργασία με την Ipros d.o.o . 
H Ipros d.o.o είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία με έδρα στη Σλοβενία και παρουσία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες.  Η Ipros d.o.o εξειδικεύεται στην κατασκευή 
ανοξείδωτων σωληνωτών εναλλακτών θερμότητας οι οποίοι 
προορίζονται για εφαρμογές υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επιλεγμένη Συνεργασία Επιλεγμένη Συνεργασία

Δίσκοι Διάρρηξης

Η donadonSDD, με έδρα την Ιταλία και σταθερή παρουσία σε πάνω από 10 χώρες ,σχεδιάζει 
και κατασκευάζει για περισσότερα από 60 χρόνια δίσκους διάρρηξης που αφορούν  
εξατομικευμένες ανάγκες βιομηχανικών εφαρμογών.
Ταυτιζόμενοι απόλυτα με την αρχή πως η ασφάλεια προηγείται, η συνεργασία μας με την 
DonadonSDD  έρχεται να δώσει απαντήσεις στις βιομηχανικές προκλήσεις που αφορούν 
την προστασία δοχείων, δεξαμενών, σωληνώσεων  κ.α. από φαινόμενα συρρίκνωσης, 
καταστροφές από υπερπίεση κ.τ.λ

Κύρια χαρακτηριστικά σωληνωτών εναλλακτών 
θερμότητας Ipros:
■ Καταλληλότητα για εφαρμογές της βιομηχανίας φαρμάκων 
(PW,WFI), βιοφαρμακευτικών, καλλυντικών, τροφίμων και 
ποτών.
■ Hygienic Design.
■ Σχεδιασμός  P.E.D / EN 13445.
■ Πλήρως αποστραγγίσιμοι.
■ Μονών ή Διπλών τοιχωμάτων.
■ Δυνατότητα μόνωσης.
■ Τραχύτητα εσωτερικών επιφανειών έως Ra≤0.4μm – 
Electropolished.
■ Κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση.
■ Ελαστομερή PTFE,EPDM,Viton κ.α FDA approved.
■ Συνδέσεις Flanges,Tri-clam,DIN Unions
■ Ανοξείδωτοι χάλυβες EN 1.4404 (AISI 316L) –TIG Welded 
/ EN1.4435 (AISI 316L) Seamless
■ Έως 10barg / 180°C / 30.000lt/h.

Ενδεικτικά Προϊόντα της DonadonSDD:  
■ Δίσκοι διάρρηξης.
■ Panel Διάρρηξης.
■ Ανιχνευτές Διάρρηξης.
■ Hygienic Design.
■ Atex.
■ Σύνδεση μέσω Flange ή Tri –Clamp.

Made in Slovenia



Υπηρεσίες Electropolishing & Derouging
Η πολυετής και εις βάθος εμπειρία μας στη μηχανική κατεργασία, επεξεργασία και στίλβωση του ανοξείδωτου 
χάλυβα εμπλουτίζεται με την επιλογή της συνεργασίας με την πρωτοπόρο Αυστριακή εταιρία Henkel Beiz. Η 
Henkel Beiz είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρία που εξειδικεύεται σε διαδικασίες χημικής και ηλεκτροχημικής 
επεξεργασίας των επιφανειών του ανοξείδωτου χάλυβα.

Επιλεγμένες Συνεργασίες

Ως κατασκευαστές παραγωγικών δοχείων αλλά και έχοντας γνώση των διαδικασιών παραγωγής, 
βρισκόμαστε στη θέση να κατανοήσουμε απόλυτα τη σπουδαιότητα της εξασφάλισης του άρτιου 
καθαρισμού των εσωτερικών επιφανειών των δοχείων και πως αυτός συνδέεται με την ποιότητα 
του τελικού προϊόντος.
Ακριβώς αυτή την ανάγκη, για τον άρτιο καθαρισμό των δοχείων, καλύπτει η συνεργασία μας με τον 
Ιταλικό οίκο Bolondi ο οποίος εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή κεφαλών πλύσης 
υψηλής πίεσης.

Κεφαλές Πλύσης Υψηλής Πιέσεως

Αποθηκευτικά Δοχεία

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε δεξαμενές για την αποθήκευση ή 
την διατήρηση προϊόντων σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες (CE), 
τις cGMP και τις κατευθυντήριες γραμμές της ISPE. 

Γενικά Χαρακτηριστικά
■ Απουσία Νεκρών Σημείων (Dead Legs).
■ Πλήρως αποστραγγίσιμη  κατασκευή (fully drainable) .
■ Πλήρως καθαριζόμενη κατασκευή (fully cleanable).
■ Κατάλληλη για CIP/SIP.
■ Δυνατότητα Θέρμανσης ή Ψύξης.
■ Δυνατότητα θερμικής μόνωσης.
■ Εύρος χωρητικότητας σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε 
παραγωγής. 
■ Δυνατότητα δειγματοληψίας.
■ Λειτουργία υπό κενό/πίεση.
■ Συστήματα αυτοματοποιημένου ή μη ελέγχου και όργανα 
μέτρησης.

Εφαρμογές
■ Αποθήκευση και ανακυκλοφορία WFI (Water for Injection).
■ Αποθήκευση και ανακυκλοφορία PW ( Purified Water).
■ Buffers δικτύων.
■ Αποθηκευτικές δεξαμενές Ά υλών.
■ Αποθηκευτικές δεξαμενές τελικού παραγόμενου προϊόντος.
■ Δεξαμενές προσωρινής παραμονής υλικών και προϊόντων.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες της Henkel:  
■ Cleaning/Degreasing.
■ Chemical Pickling.
■ Passivation.
■ Derouging.
■ Electropolishing.



H Inox Style αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατασκευής, ανοξείδωτων 
δικτύων σωληνώσεων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Εφαρμογές 

■ Μεταφορά και διανομή WFI / PW και άλλων υπερκάθαρων μέσων.
■ Μεταφορά Ά υλών και τελικών προϊόντων.
■ Ανοξείδωτα δίκτυα ατμού.
■ Ανοξείδωτα δίκτυα πεπιεσμένων αερίων.
■ Τροποποιήσεις / επεκτάσεις υφιστάμενων δικτύων.
■ Σύνδεση μηχανημάτων και εξοπλισμών με τα δίκτυα του εργοστασίου κ.α.

Γενικά Χαρακτηριστικά

■ Απουσία νεκρών σημείων (Dead Legs).
■ Πλήρως αποστραγγίσιμη  κατασκευή (fully drainable) .
■ Πλήρως καθαριζόμενη κατασκευή (fully cleanable).
■ Loop ανακυκλοφορίας.
■ cGMP.
■ ISPE Guidelines.
■ Ειδικές εσωτερικές τραχύτητες επιφανειών.
■ ASME BPE SF1 ή SF2.

Έλεγχος / Λειτουργία

Η Inox Style μπορεί να προμηθεύσει όλο τον απαραίτητο παρελκόμενο εξοπλισμό 
ελέγχου και λειτουργίας του δικτύου σωληνώσεων, όπως:
■ Όργανα μέτρησης και αισθητήρια εντολών.
■ Αντλίες υψηλών προδιαγραφών.
■ Αυτοματισμό ελέγχου του δικτύου.

Δίκτυα Σωληνώσεων Υπηρεσίες

H Inox Style με το άρτια καταρτισμένο τεχνικό και επιστημονικό δυναμικό της, είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες 
όπως:

■ Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων ή υφιστάμενων μηχανημάτων. 
■ Προληπτικά service μηχανημάτων παραγωγής. 
■ Άμεση τεχνική υποστήριξη.
■ Προμήθεια ανταλλακτικών.
■ Χημικός καθαρισμός / passivation επιφανειών ανοξείδωτου χάλυβα.
■ Σύνταξη πρωτοκόλλων qualification (IQ/OQ).
■ Δημιουργία P&ID, αξονομετρικών σχεδίων κ.α.



“Well done is better than well said.”
Benjamin Franklin

Πελατολόγιο

■ Acmon Systems S.A.
■ Anfarm Hellas S.A.
■ Apivita S.A.
■ Bic Violex S.A.
■ Boehringer Ingelheim Hellas S.A.

■ Demo Pharmaceuticals S.A.
■ Doctum Pharmaceutical S.A.

 

 

 

 
■ Elval S.A. 
■ Eurochartiki S.A.
■ Famar S.A. 
■ Famar Lyon S.A. (France)
■ Gerolymatos International S.A.
■ Johnson & Johnson Hellas S.A.
■ Juliette Armand S.A.
■ Impex Ltd.

■ Lavipharm S.A.
■ Medicair Bioscience Labs S.A.
■ Mega Disposables S.A.  
■ Melco Co.
■ Menarini Diagnostics S.A.
■ One Pharma S.A.
■ Plastika Kritis S.A.

 

■ Polarchem Ltd.
■ Prime Solutions S.A.
■ Rafarm S.A. 
■ Rolandos Enterprises Public Ltd.
■ Sarantis S.A.
■ Son De Paris S.A. 
■ Sychem S.A.
■ Vioser S.A.

Ενδεικτικά Έργα



Inox Style – Kyriakou
Λάκκος Κάτσαρι, Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19300

Τηλ: 210-5595918, Φαξ: 210-5596313
info@inoxstyle.gr, www.inoxstyle.gr


