


Η INOX STEEL TECHNICAL είναι μία ελληνική κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται

στον τομέα των μηχανολογικών κατασκευών για τη βιομηχανία γάλακτος και τροφίμων.

Ιδρύθηκε το 1984 από τους Αναστάσιο Καπνοπώλη και Σπύρο Παπαφλωράτο, και από τότε δίνει

το δυναμικό παρόν τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, αποτελώντας μία από τις

πιο σταθερές και ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον τομέα της.

Βασικός στόχος για την INOX STEEL TECHNICAL είναι να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και

διάρκειας με τους πελάτες της , στηρίζοντας τους και προτείνοντας τους λύσεις ευνοϊκές και

οικονομικές. Η ιδανική σχέση τιμής και ποιότητας, οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αλλά και

οι καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις είναι μερικές μόνο από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Πολιτική της είναι να παράγει και να προμηθεύει στους πελάτες της προϊόντα που

ανταποκρίνονται πλήρως στις ποιοτικές απαιτήσεις τους, όπως αυτές διαμορφώνονται με την

πάροδο του χρόνου και περιγράφονται σε διεθνείς, ευρωπαϊκές ή εθνικές προδιαγραφές και

οδηγίες.



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

• 1984: ανοίγει το πρώτο εργαστήριο για ανοξείδωτες
κατασκευές στη οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, από τον 
Αναστάσιο Καπνοπώλη και Σπύρο Παπαφλωράτο.

• 1988: η εταιρία αποκτά την πιστοποίηση για να παράγει
και να εμπορεύεται μηχανήματα κι εξαρτήματα για τη
βιομηχανία τροφίμων, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα
εμπορικό παράρτημα στη Γιαννιτσών 174 Θεσσαλονίκης.



• 1988 - 1996: Στην γκάμα προϊόντων της I.S.T. μπαίνουν δυναμικά πολλά
βασικά μηχανήματα επεξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης γάλακτος



• 2001: στην γραμμή παραγωγής της εταιρίας, εισέρχονται οι συντηρητές γάλακτος (παγολεκάνες), όπου 
αμέσως δημιουργείται η φήμη τους ως πολύ αξιόπιστα και άριστης ποιότητας μηχανήματα, έναντι του 
ανταγωνισμού έως και σήμερα.

• 1997: μία χρονιά
ορόσημο για την I.S.T. ,
καθώς εγκαθίσταται σε
νέες εγκαταστάσεις στη
Βιομηχανική περιοχή
της Σίνδου.



• 2005: η πρώτη γραμμή τυροκόμησης 
που κατασκευάζει

2009: Η εταιρία κατασκευάζει και εγκαθιστά τον 
εξοπλισμό μονάδας παραγωγής στραγγιστής 
γιαούρτης από σκόνη, αυτόματης λειτουργίας, με 
σύστημα P.L.C. (Power line communication) και 
σύστημα λειτουργίας και εποπτείας SCADA



• 2010: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή της INOX STEEL TECHNICAL, καθώς 
γίνεται η πρώτη Ελληνική κατασκευάστρια εταιρία, βυτίων 
μεταφοράς ζωοτροφών έως 32.000 kg φορτίο.



2012: η εξαγωγική δραστηριότητα της INOX STEEL TECHNICAL επεκτείνεται σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. και συγκεκριμένα 
στις Φιλιππίνες, όπου στέλνει και εγκαθιστά εκεί κινητή μονάδα παραγωγής στραγγιστής γιαούρτης, σε ένα εμπορικό 
κέντρο (Mall) για την παραγωγή του πρώτου εκεί Greek Yogurt, όπου οι καταναλωτές είχαν την δυνατότητα να δουν 
πως παράγεται το στραγγιστό γιαούρτι καθώς το απολαμβάνουν γευστικά.



2014: Η εταιρία 
σχεδιάζει και 
κατασκευάζει 
κλειστού τύπου 
συντηρητές 
γάλακτος

2015: Εκπαιδεύεται και λαμβάνει 
πιστοποίηση εξουσιοδοτημένου προσωπικού 
για την εγκατάσταση των διαχωριστών 
γάλακτος που προμηθεύει

2016: Σχεδιάζει και κατασκευάζει 
τυροπαρασκευαστή με ψαλιδωτή ανυψωτική 
βάση για εξοικονόμηση χώρου2017: Δίδυμοι βραστήρες με εξέδρα για ψήσιμο ξηρών καρπών



2018: Δίδυμα Σιλό ψύξης

• Σήμερα: η δημιουργικότητα και η βελτίωση της 
INOX STEEL TECHNICAL συνεχίζεται…

2019: Σχεδιασμός και κατασκευή κλειστής 
παστερίωσης με τελευταίας τεχνολογίας 
λειτουργία και έλεγχο

2020: Κατασκευή πλήρους γραμμής παραγωγής χαλουμιού



ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού από ανοξείδωτο ατσάλι για τη βιομηχανία τροφίμων και 
ειδικότερα  γαλακτοκομικών προϊόντων. Κάποια από αυτά :
 Συντηρητές Γάλακτος 
 Βραστήρες - Παστεριωτήρες
 Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας - Συστήματα προθέρμανσης 
 Διάφορα είδη δεξαμενών (ωρίμανσης, αποθήκευσης κλπ.) 
 Βυτία μεταφοράς
 Συστήματα καθαρισμού (CIP) 
 Δίκτυα σωληνώσεων για γάλα, ατμό, υπέρθερμα νερά, CIP 

*Στις επεξεργασίες του ανοξείδωτου χάλυβα, προστίθεται η παθητικοποίηση, για λόγους μακροζωίας κατά της διάβρωσης του μετάλλου. 

(mechanical corrosion)

 Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους οίκους. 
Για παράδειγμα: 
 Διαχωριστές – Κορυφολόγοι γάλακτος
 Ομογενοποιητές 
 Αντλίες 
 Λέβητες κατάλληλοι για την λειτουργία των μηχανημάτων που εγκαθιστούμε



 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό 
 Παρέχουμε άμεση τεχνική υποστήριξη 
 Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών εάν κι όταν χρειάζεται ή 

ζητείται 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ( Ρωτήστε μας )

 Διαθέτοντας τμήμα μηχανολόγων μηχανικών, μετά 
από μελέτη, σχεδιασμό και δημιουργία κατάλληλης 
δομής της παραγωγικής διαδικασίας, μπορούμε και 
προσφέρουμε ειδικές κατασκευές μηχανημάτων πέρα 
από την βιομηχανία τροφίμων, και σε άλλες 
βιομηχανίες (Τροφίμων & ποτών, Cosmetics, 
Φαρμάκων, κ.α.) 

Εμείς στην I.S.T. , θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο ότι μας ενδιαφέρει ο πελάτης να είναι ενημερωμένος, ώστε 
να τον βοηθήσουμε να κατανοήσει τις διαφορές ποιότητας κατά την παραγωγική διαδικασία και η τελική του 
απόφαση να δικαιώσει τόσο τον ίδιο, όσο και εμάς που θέλουμε μία καλή και μακροχρόνια συνεργασία μαζί 
του.



Η πολιτική για την ποιότητα γίνεται κατανοητή σε όλα τα επίπεδα της 
Εταιρίας μέσω της εφαρμογής καθορισμένων διαδικασιών και διαρκή 
βελτίωση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ ΙSO 9001:2015.




