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Ανοξείδωτα προϊόντα 

Ανοξείδωτο αποχετευτικό κανάλι BLÜCHER® 
ALPHA  Bank, Λεωφ. Αθηνών 103, Αθήνα
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STAVRIANOS

Ποιοι είμαστε

Χθες:
Η εταιρία Σταυριανός Α.Ε. μια οικογενειακή επιχείρηση ιδρύθηκε το 1930 και σύντομα εξελίχθηκε σε 
μια πρωτοπόρο για την εποχή της μονάδα παραγωγής σιδήρου. Απο το 1950 έως το 1970 συνέβαλε 
στην ανοικοδόμηση της χώρας μας με την παραγωγή σιδήρου μπετόν.

Σήμερα:
Την δεκαετία του 1980, η Σταυριανός Α.Ε. ανταποκρίθηκε στις προσκλήσεις της ενωμένης  
Ευρωπαϊκής αγοράς με νέα σχέδια & προϊόντα, όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας. Σήμερα η έμπειρη 
ομάδα της Σταυριανός Α.Ε. μπορεί να φέρει εις πέρας οιαδήποτε τεχνική πρόκληση. Με ένα πλούσιο  
απόθεμα ανοξείδωτων πρώτων υλών, μια σύγχρονη παραγωγική μονάδα, ένα έμπειρο τεχνικό 
προσωπικό και πιστοί στην καλή τεχνική ποιότητα φέραμε εις πέρας μεγάλα δημόσια έργα στους 
Ολυμπιακούς αγώνες (ΟΑΚΑ, Προαστιακό Σταθμό Μετρό, Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλο), αλλά και  
ιδιωτικά όπως η ανακαίνιση αίθουσας αναχωρήσεων στο Αεροδρόμιο Ελευθ. Βενιζέλος, η επέκταση 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο Θριάσιο, ο Νέος Λιμένας Επιβατών στην Πάτρα.

Αύριο:
Σκοπεύουμε στη συνεχή βελτίωση στην επικοινωνία με τους πελάτες μας και στην αύξηση ποικι-
λίας των προϊόντων μας μέσα από συνεχή Έρευνα & Ανάπτυξη. Στοχεύουμε στην εδραίωση των 
υπηρεσιών μας και στην συμβολή μας στην εξυπηρέτηση των αναγκών της Ελληνικής αγοράς με 
ποιοτικά πιστοποιημένα προϊόντα Stavrianos® από ανοξείδωτο χάλυβα.

Επεξεργασία ανοξείδωτων σωλήνων
Νέος Επιβατικός Λιμένας Πατρών

Έλαστρα θερμής εξέλασης σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Χαλυβουργείο ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Κερατσίνι



Στοχεύοντας ψηλά μαζί !

 
  
  
  

Στην εταιρία μας θα βρείτε κάθετη Παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι  
ξεκινώντας με μία ιδέα σας ή ένα μηχανολογικό σχέδιο, μπορούμε  
να καταλήξουμε σε ένα τελικό προϊόν. Μέσα από μία σειρά  
παραγωγικών διαδικασιών σας παραδίδουμε το τελικό προϊόν  
χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, όπως:

• Βιομηχανικό σχέδιο CAD/CAM 
• Μηχανές κοπής Laser
• Μηχανές διαμόρφωσης ελασμάτων & σωλήνων
• Τμήμα συγκόλλησης TIG
• Φινίρισμα επιφάνειας & ποιοτικός έλεγχος

Υπευθυνότητα
Οι καθημερινές εμπορικές δραστηριότητες της Σταυριανός Α.Ε.  
διέπονται από κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές αρχές.  
Φροντίζουμε τα προϊόντα μας να είναι φιλικά & συμβατά με το  
περιβάλλον μας. Συμμορφωνόμαστε με τους Νόμους σε όλες τις 
εμπορικές συναλλαγές μας και ακολουθούμε τον Ηθικό κώδικα 
συμπεριφοράς. Σεβόμαστε τους ανθρώπους που μας προτιμούν 
και έρχονται σε συναλλαγή μαζί μας ενώ προσπαθούμε να χτίζουμε 
μακροχρόνιες σχέσεις, επωφελείς για τους πελάτες μας, την  
κοινωνία μας, αλλά και την οικονομία μας.
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Επιδαπέδια ανοξείδωτη παράσταση, στην είσοδο της εταιρίας μας.

Επένδυση τοίχων (wall cladding) με ανοξείδωτα panels.
Aίθουσα αναχωρήσεων Αεροδρόμιο Ελευθ. Βενιζέλος

STAVRIANOS
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POSEIDON brand name !

Τα προϊόντα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», ένα εμπορικό σήμα της εταιρίας 
Stavrianos®, φέρουν την σήμανση CE και κατασκευάζονται στις 
εγκαταστάσεις της από Ευρωπαϊκό ανοξείδωτο χάλυβα. 

Tα Ελληνικά ανοξείδωτα προϊόντα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», δίνουν  
κομψότητα στο μπάνιο σας και υγειονομική εξασφάλιση σε  
επαγγελματικούς χώρους.

Τα προϊόντα μας βρίσκουν εφαρμογές σε υδραυλικά &  
μηχανολογικά έργα, όπως: Συλλέκτες (κολεκτέρ) για πόσιμο 
νερό, Δεξαμενές boilers, Βιομηχανικά & Επαγγελματικά  
Αποχετευτικά κανάλια, Φρεάτια & Ανθρωποθυρίδες δαπέδου.

Ανοξείδωτη σχάρα ΠΟΣΕΙΔΩΝ, τύπου Mesh Ανοξείδωτη σχάρα ΠΟΣΕΙΔΩΝ,
τύπου Αθηνά Industrial

Ανοξείδωτη σχάρα ΠΟΣΕΙΔΩΝ, τύπου Heel για γυμνά πέλματα, κατοικία στο Καβούρι

Ανθρωποθυρίδα δαπέδου ΠΟΣΕΙΔΩΝ
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Επενδύοντας στην ποιότητα ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Τα Ελληνικά ποιοτικά ανοξείδωτα αποχετευτικά προϊόντα  
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ», προσδίδουν κομψότητα στο μπάνιο σας και  
υγειονομική εξασφάλιση στους επαγγελματικούς χώρους. Στην 
σειρά παραγωγής μας θα βρείτε ανοξείδωτα κομψά σχαράκια 
καθώς και γραμμικά κανάλια ντους, με απαράμιλλη ποιότητα  
κατασκευής, λειτουργικότητα και μινιμαλιστική εμφάνιση. 

Ανθρωποθυρίδες επιγεμιζόμενες και υδραυλικά υποβοηθούμενες, 
κατάλληλες για μηχανοστάσια σε πισίνες, αλλά και costum made 
υγειονομικά αποχετευτικά κανάλια, σύμφωνα με τις εκάστοτε  
απαιτήσεις του έργου.

3

Ανοξείδωτη στεγανή τάπα ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Ανοξείδωτα αποχετευτικά κανάλια ΠΟΣΕΙΔΩΝ, γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ, Αγ.Στέφανος

Ανοξείδωτα αποχετευτικά κανάλια ΠΟΣΕΙΔΩΝ,
Βιομηχανία Unilever, Αγ. Ι. Ρέντης 

Ανοξείδωτα boiler ΠΟΣΕΙΔΩΝ, 32 bar
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POSEIDON - ανοξείδωτα γραμμικά κανάλια ντους

Τα κομψά γραμμικά κανάλια ντους «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», κατασκευάζονται από την εταιρία 
μας. Η ανώτερη ποιότητα των προϊόντων μας είναι αναγνωρίσιμη σε πρόσφατα κομβικά 
έργα, όπως το Macedonia Palace στην Θεσσαλονίκη, το CocoMat στο Κολωνάκι, το 
IKOS στην Κέρκυρα & Κω, το Canaves Oia στην Σαντορίνη αλλά και σε ποιοτικά 
καταστήματα πωλήσεων.

•  Φιλικά προς τον χρήστη, με καμπυλωτά εσωτερικά τμήματα χωρίς αιχμηρές γωνίες.

•  Η σχάρα με το σχέδιο της επιλογής σας αφαιρείται εύκολα, δίνοντας άμεση πρόσβαση 
στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό. 

•  Μπορείτε να τοποθετήσετε φίλτρα συγκράτησης στερεών. 

•  Ευρωπαϊκής προέλευσης ανοξείδωτος χάλυβας, πάχος 1,5 χιλ.

•  Υγειονομικό εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτο κανάλι, χωρίς πλαστικά τμήματα ή εξαρτήματα.

•  Χάραξη στο κανάλι με την σήμανση CE, την ποιότητα του υλικού ΕΝ1.4301 καθώς και 
την εμπορική ονομασία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».

Κανάλι ντους «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» σχέδιο Διόνυσος
Ξενοδοχείο Coco-Mat, οδός Ηροδότου & Υψηλάντου, Κολωνάκι

Κανάλι ντους «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» για επαλειφόμενη μόνωση
Ξενοδοχείο Ηλέκτρα, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου, Πλάκα
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κωδ: 72.120107304

Διάσταση: 12,5 χ12,5 εκ.

Member of TUV NORD Group

SYSTEM CERTIFIC
ATI

O
N

EN  ISO 9001 : 2008

www.stavrianos.gr

Ανοξείδωτη αποχετευτική σχάρα και πλαίσιο, δαπέδου

“Athena”

MONOFYLLA 12x12 2017 ΤΕΛΙΚΟ 2.indd   5
4/5/17   12:59 μ.μ.
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POSEIDON - κομψά ανοξείδωτα σχαράκια μπάνιου

Τα προϊόντα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», ένα εμπορικό σήμα της εταιρίας 
Stavrianos®, φέρουν την σήμανση CE και κατασκευάζονται 
στις εγκαταστάσεις της από ανοξείδωτο χάλυβα. Tα Ελληνικά  
ανοξείδωτα προϊόντα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», δίνουν κομψότητα στο μπάνιο 
σας και υγειονομική εξασφάλιση στους επαγγελματικούς χώρους. 

Μια καινοτόμος αισθητική λύση, με σχεδιαστικές εναλλακτι-
κές προτάσεις σε μπρούτζο ή βαφή με χρώμα. Τα ανοξείδωτα  
αποχετευτικά σχαράκια «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» είναι στιβαρά, ανθεκτικά 
σε βάθος χρόνου, ενώ αποδίδουν μια λειτουργική και συνάμα 
μινιμαλιστική εμφάνιση.

Οι κομψές ανοξείδωτες αποστραγγιστικές σχάρες «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 
έρχονται να κάνουν πραγματικότητα ένα σύγχρονο & συνάμα  
λειτουργικό μπάνιο. Απελευθερώνουν σχεδιαστικά τον προσωπικό 
σας χώρο που είναι το μπάνιο και το μετατρέπουν  σε ένα ενιαίο 
δωμάτιο γεμάτο πάθος.

Ανοξείδωτο σχαράκι μπάνιου “Αθηνά”

Διόνυσος

Λητώ

Aφροδίτη

Kαλυψώ

Ήρα

Αθηνά minimal

Ερμής

Zέφυρος

Απόλλων

Άρτεμις

κωδ: 72.120107304

Διάσταση: 12,5 χ12,5 εκ.

Member of TUV NORD Group

SYSTEM CERTIFIC
ATI

O
N

EN  ISO 9001 : 2008

www.stavrianos.gr

Ανοξείδωτη αποχετευτική σχάρα και πλαίσιο, δαπέδου

“Athena”

MONOFYLLA 12x12 2017 ΤΕΛΙΚΟ 2.indd   5
4/5/17   12:59 μ.μ.
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Καινοτομήστε !

Εμείς οι άνθρωποι της stavrianos δημιουργήσαμε 
μια νέα σειρά προσιτών αποχετευτικών σχαρών 

«ΠΟΣΕΙΔΩΝ» από χαλκό & μπρούτζο. 

Η ποικιλία των κομψών σχεδίων «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 
απαντώνται σε όλο και περισσότερες εφαρμογές, 

ενώ ο συνδυασμός με τον ορείχαλκο (brass) σφρα-
γίζει τον χώρο σας με κομψότητα. Έτσι τα μπρού-

τζινα σχαράκια «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» μετατρέπονται σε ένα 
διαχρονικά κλασικό υλικό και ξεχωρίζουν με την 

λαμπερή αρχιτεκτονική υφή τους.

Εναλλακτικά οι αρχιτεκτονικές αποχετευτικές ανο-
ξείδωτες σχάρες «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», μπορούν να επεν-
δυθούν με μαύρο ματ χρώμα, συμπληρώνοντας σε 

δύναμη την νέα αρχιτεκτονική ιδέα, όπως αξεσουάρ 
μπάνιου και κουζίνας σε μαύρο χρώμα.

Vintage Athena 

Copper Athena

Noir Athena

Bronze Athena

Σχάρα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» τύπος Διόνυσος. Κατοικία στην Αθήνα, οδός Καψάλη Κολωνάκι



Detroit Vienna
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Oslo Athens

BLÜCHER® brand name 

Ένας παγκόσμια καταξιωμένος ηγέτης στον χώρο, η 
εταιρία BLÜCHER® κατασκευάζει ποιοτικά αποχε-
τευτικά συστήματα από ανοξείδωτο χάλυβα. Ιδρύθη-
κε στην Δανία το 1965 και σήμερα είναι μια διεθνής 
εταιρία με υποκαταστήματα και αντιπροσώπους πα-
γκοσμίως.

H εταιρία Σταυριανός Α.Ε. αποκλειστικός συνεργάτης 
της BLÜCHER® στην Ελλάδα από το 2005, προωθεί 
τα καινοτόμα και πάνω από όλα κορυφαία παγκο-
σμίως ποιοτικά ανοξείδωτα αποχετευτικά προϊόντα 
BLÜCHER®, όπως ανοξείδωτα οικιακά σιφώνια και 
κομψές σχάρες, επαγγελματικά σιφώνια για βιο-
μηχανίες και ανοξείδωτους εμφανείς κουμπωτούς 
αποχετευτικούς σωλήνες για λύματα ή υδρορροές. 

Τα αποχετευτικά συστήματα BLÜCHER® κατασκευ-
άζονται αποκλειστικά στην Δανία, χρησιμοποιώντας 
τις πιο σύγχρονες τεχνολογικά μεθόδους παραγωγής 
και σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο σύστημα 
πιστοποίησης ISO 9001. New York Copenhagen

Σιφόνι BLÜCHER® τύπος Compact με σχάρα non skid, Κατοικία στο Πόρτο Ράφτη Κανάλι ντους BLÜCHER® με σχάρα Στοκχόλμη



BLÜCHER® - παγκόσμιο bestseller, απόλυτη ποιότητα!

Η καλύτερη επένδυση είναι η επιλογή ενός αποτελεσματικά σχεδιασμένου συστήματος αποστράγγισης  
BLÜCHER®. Με την απόλυτη ποιότητα BLÜCHER®, διασφαλίζεται η ικανότητα ροής, αυτοκαθαρισμού του  
σιφονιού, ο χρόνος που σώζεται απο την διακοπή της παραγωγής για τον καθαρισμό, ο χρόνος ζωής του  
προϊόντος στις επόμενες δεκαετίες και ο χρόνος εγκατάστασης.

Η BLÜCHER® διασφαλίζει την Υγιεινή, την καθαριότητα και την ασφάλεια των τροφί-
μων στον επαγγελματικό σας χώρο.

Τριγωνική σχάρα BLÜCHER®
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Σιφόνι στέγης BLÜCHER® 
σύστημα vacuum (εν κενό) 

κτήριο Σταδίου 26, Αθήνα 
(πρώην Άκρον Ίλιον Κρυσταλ)

Κανάλι BLÜCHER®

σχάρα Slot
Φαρμακοβιομηχανία
Speciafar, Σχηματάρι

Σιφόνι BLÜCHER® 
τύπος gas tight,

Φαρμακοβιομηχανίες:
Ticun Olan – Κόρινθος

Iasis Pharmaceutical – Κορωπί
Ρόντις Ελλάς – Λάρισα

Φαμάρ Α.Β.Ε.

Σχάρα BLÜCHER® 
τύπος Κοπεγχάγη,
Ξενοδοχείο Απόλλων Divani 
Palace, Kαβούρι

Οικιακό κεντρικό σιφόνι 
BLÜCHER® τριών λήψεων

Επένδυση BLÜCHER®

Οικονομία σε 
βάθος δεκαετιών
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Ποιότητα BLÜCHER® 

Οι επιχειρήσεις στο κλάδο των Τροφίμων, Ποτών, αλλά και οι φαρμοκοβιομηχανίες, εκτιμούν την υγειονομική 
εξασφάλιση που προσφέρουν τα σιφώνια BLÜCHER®. Η απόλυτα λεία επιφάνεια του ανοξείδωτου χάλυβα 
εξασφαλίζει υψηλή ροή, αποτρέποντας την συσσώρευση μέσα στο αποχετευτικό σύστημα, ενώ παράλληλα 
ο ανοξείδωτος χάλυβας προσφέρει την λύση που απαιτεί ελάχιστη συντήρηση προσφέροντας την ανώτατη 
μακροζωία του συστήματος.

Βιομηχανικό σιφόνι BLÜCHER® 
Εργοστάσιο FRIESLAND NOYNOY
Aγ. Στέφανος, ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας

Κανάλι BLÜCHER®

σχάρα Slot
Φαρμακοβιομηχανία
Speciafar, Σχηματάρι

Βιομηχανικό σιφόνι BLÜCHER®

με αφαιρούμενη παγίδα σιφονισμού
καλαθάκι στερεών και υγειονομική σχάρα 
Εργοστάσιο γιαούρτης 
Υφαντής, ESTI foods, New Jersey

Κανάλι κουζίνας BLÜCHER® 
Βιομηχανία:
Goody’s – Everest – Floca, 
Αεροδρόμιο Ελευθ.Βενιζέλος 

Κανάλι σχισμής BLÜCHER® 
Αίθουσα Αναχωρήσεων 
Αεροδρομίου Ελευθ.Βενιζέλος
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Ανοξείδωτα Αποχετευτικά Κανάλια BLÜCHER®

Μοναδική Δανέζικη τεχνογνωσία, με εγγυημένη αφοσίωση  
στην ποιότητα. Μέσα από την λειτουργικότητα που προσφέρουν 
τα υγειονομικά αποχετευτικά κανάλια BLÜCHER® από 
ανοξείδωτο χάλυβα και τις λύσεις αποστράγγισης που 
δίνουν εξασφαλίζοντας την απομάκρυνση των λυμάτων, 
η BLÜCHER® έχει δεσμευτεί στην υπόσχεση διατήρησης 
της ροής σε βάθος χρόνου.

Η BLÜCHER® είναι ο πρώτος κατασκευαστής ανοξείδωτων 
αποχετευτικών συστημάτων που κατέχει πιστοποίηση 
HACCP, η οποία επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα BLÜCHER® 
εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, 
όπως απαιτείται από τις προσδοκίες της βιομηχανίας τροφίμων, 
τη νομοθεσία και τα πρότυπα.

Σχάρα BLÜCHER® πλάτος 150 χιλ., τύπος «shower»,
Ιχθυοπωλείο «Ανεμότρατα», Ορνός, Μύκονος

Ανοξείδωτο Υγειονομικό κανάλι BLÜCHER® με σχάρα τύπου «HygienicPro»
Πρότυπο εργοστάσιο αλιείας & συσκευασίας Κολιού Saeby, Δανία

Σχάρα BLÜCHER® πλάτος 75 χιλ., τύπος «shower»,
Οδός Αποστόλου Παύλου, Ακρόπολις
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Aνοξείδωτοι Αποχετευτικοί Σωλήνες BLÜCHER®

Η BLÜCHER® διαθέτει την μεγαλύτερη ποικιλία ανοξείδωτων αποχετευτικών 
σωλήνων και εξαρτημάτων πιστοποιημένοι για λύματα ή όμβρια, κατάλληλοι 
σε υγειονομικές εφαρμογές στην βιομηχανία. Οι διαστάσεις των σωλήνων 
BLÜCHER Europipe ξεκινάνε από διάμετρο Ø 40 mm έως Ø 315 mm σε 
τυποποιημένα μήκη, που κυμαίνονται από 0,15 m έως 6 m Η παραγωγή της 
BLÜCHER® συμπληρώνεται από ένα πλήρες πρόγραμμα εξαρτημάτων σε 
καμπύλες, ταφ, μούφες, κ.α.

Οι ανοξείδωτες σωληνώσεις BLÜCHER Europipe είναι ένα ιδανικό αποχε-
τευτικό σύστημα, που εξασφαλίζει κομψή αρχιτεκτονική εμφάνιση, τόσο σε 
εμφανή εξωτερικά σημεία στην πρόσοψη των κτηρίων αλλά και σε εσωτερι-
κούς χώρους, η ακόμη στο υπέδαφος.

Δίκτυα σωληνώσεων BLÜCHER® 
Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, Πάτρα

Αποχετευτικές σωληνώσεις BLÜCHER® 
Ξενοδοχείο Radisson, Βερολίνο

Σωληνώσεις όμβριων BLÜCHER®,
Λευκός Πύργος, Θεσσαλονίκη

Αποχετευτικές σωληνώσεις 
& σιφώνια BLÜCHER® 

Θεμελίωση Γαλακτοβιομηχανίας 
“ΣΤΑΜΟΥ”, Αχαρνές.
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Ο θεμέλιος λίθος της διάκρισής μας.
Η επιτυχία της  Σταυριανός Α.Ε.  στηρίζεται σε “έξυπνες” μηχανολογικές  
εφαρμογές και στην ποιότητα, που επιτρέπουν στην εταιρία μας και 
στα προϊόντα της να διακρίνονται. Αυτές οι αξίες μας επιτρέπουν να 
διαχειριζόμαστε καθημερινά με επιτυχία μικρές παραγγελίες, αλλά 
και μεγάλα έργα, όπως οι αντιπροσωπευτικές παρακάτω φωτό.  
Παράλληλα αναζητούμε μοναδικούς τρόπους για να κάνουμε τα 
προϊόντα μας πιο λειτουργικά, αλλά και να ξεχωρίζουν σε αισθητική.

Ποιότητα stavrianos σε βάθος χρόνου.
Η ικανοποίηση των πελατών μας μετά την πώληση είναι η βάση 
της επιτυχίας μας, για αυτό η Σταυριανός Α.Ε. είναι ο αξιόπιστος  
συνεργάτης σας στην κατασκευή ανοξείδωτων συστημάτων  
σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Τα προϊόντα μας  
κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουν ότι δεν 
θα χρειαστούν επιπρόσθετες επεμβάσεις μετά την εγκατάσταση 
τους.

Ανοξείδωτη σκάλα, Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

Ανοξείδωτα κιγκλιδώματα Calatrava, ΟΑΚΑ

Ανοξείδωτα προστατευτικά κιγκλιδώματα Q-railing, κατοικία στην Πάρνηθα

Ανοξείδωτα κιγκλιδώματα ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Θριάσιο

Ανοξείδωτα κιγκλιδώματα με προστατευτικό κρύσταλλο,
Αστήρ Παλλάς - Four Season
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Κατασκευή ανοξείδωτης πισίνας, σε κατοικία στον Λυκαβηττό.
Στην εταιρία Σταυριανός, ο συνδυασμός ανθρώπων και μηχανημάτων, σας  
εξασφαλίζει το διαβατήριο σε «έξυπνες» κατασκευές, όπως μια κομψή ανοξείδωτη 
πισίνα στην κορυφή κτηρίου, όπου τα ανοξείδωτα τοιχώματα της πισίνας προσφέρουν 
διαύγεια και αντανακλούν το φώς μέσα στο νερό.

Η ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα και η αισθητική εμφάνιση των τοιχωμάτων της 
πισίνας σε συνδυασμό με την καθαριότητα & υγιεινή που προσφέρουν, διασφαλίζουν 
σε βάθος χρόνου την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής. Επιπλέον η ελαστικότητα και η 
αγωγιμότητα των υλικών, καθιστούν την ανοξείδωτη πισίνα ιδανική σε εξωτερικούς  
χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας την λιγότερη φθορά σε βάθος  
χρόνου σε σχέση με τα έως τώρα συμβατικά παραδοσιακά υλικά. Άλλωστε ο  
ανοξείδωτος χάλυβας έχει την λιγότερο περιβαλλοντική επιβάρυνση και είναι 100% 
ανακυκλωμένο υλικό.

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας & προστατευτικά μεταλλικά κιγκλιδώματα
Σταθμός Μετρό Αεροδρομίου Ελευθ. Βενιζέλος

Ανοξείδωτα προστατευτικά 
κιγκλιδώματα με γυαλί, 
κατοικία στον Λυκαβητό 
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Παράγουμε μόνο το καλύτερο !
Στην εταιρία stavrianos θα βρείτε κομψές αρχιτεκτονικές κατασκευές, απαράμιλλης ποιότητας. Τα προϊόντα μας είναι ανθεκτικά, συμπαγή 
και διαχρονικά. Προσβλέπουμε στην έρευνα και στην βελτίωση των παραγωγικών μας διαδικασιών, έτσι ώστε συνεχώς να αναβαθμίζουμε  
την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Η αναζήτηση της ποιότητας στις κατασκευές μας, είναι η κινητήρια δύναμη στην ανοδική  
πορεία της εταιρίας μας στα τελευταία τριάντα χρόνια. Ελάτε μαζί μας !

Μια εικόνα - μία μεταλλική σκάλα - που θα σας συναρπάσει !. 

Ο συνδυασμός ξύλινων μασίφ σκαλοπατιών πάνω σε ένα αισθητικά κομψό μινιμαλιστικό μεταλλικό φορέα σε σχήμα “Μαιάνδρου”, σφραγίζει  
διαχρονικά τον χώρο σας γεφυρώνοντας δύο ορόφους.

Με την ανάθεση του έργου αποτυπώνουμε τις διαστάσεις του χώρου σας, ώστε να σχεδιάσουμε την υποψήφια μεταλλική σκάλα  
τρισδιάστατα σε μηχανολογικό CAD/CAM σχέδιο. Στην συνέχεια αποσυναρμολογούμε σχεδιαστικά την συμφωνηθείσα σκάλα, σε επι  
μέρους τμήματα. Το ανάπτυγμα των σχεδιασμένων μεταλλικών τμημάτων που συνθέτουν την σκάλα στέλνονται προς παραγωγή, 
ήτοι κοπή Laser - συγκόλληση - βαφή φούρνου. Με την ολοκλήρωση των επιμέρους παραπάνω διαδικασιών παραγωγής, τα τελικά  
εξαρτήματα που θα συνθέσουν την μελλοντική σκάλα μεταφέρονται και συναρμολογούνται στον χώρο του έργου.

Αρχιτεκτονικές εφαρμογές σε μεταλλικές σκάλες 
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Μεταλλική σκάλα “Μαίανδρος” με ξύλινα σκαλοπάτια 
και ανοξείδωτα κιγκλιδώματα,

 Έκθεση αυτοκινήτων BMW Spanos, Λεωφ. Συγγρού



®
STAVRIANOS

15

Μεταλλική συναρμολογούμενη σκάλα 
τύπου “Μαίανδρος”, κατοικία στην Αθήνα

Μεταλλική 8 όροφη εξωτερική σκάλα διαφυγής,
Φροντιστήριο ΑΚΜΗ, οδός Πατησίων

Μεταλλική σκάλα “Μαίανδρος” με ξύλινα σκαλοπάτια 
και ανοξείδωτα κιγκλιδώματα,

 Έκθεση αυτοκινήτων BMW Spanos, Λεωφ. Συγγρού
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Καθαρές & λαμπερές ανοξείδωτες επιφάνειες 
Μια εξαιρετική υγειονομική ιδιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα είναι η παρουσία στην επιφάνεια ενός 
προστατευτικού φιλμ, το οποίο αναγεννάτε αυτόματα μόλις η επιφάνεια του εκτεθεί στον αέρα & νερό. 
O πιο διαδεδομένος ανοξείδωτος χάλυβας είναι ο 18/8 ωστενιτικός, που σημαίνει περιεκτικότητα στην 
σύνθεση τουλάχιστον 18% σε Χρώμιο και 8% Νικέλιο. Είναι η παρουσία του χρωμίου στον χάλυβα 
που δημιουργεί αυτό το προστατευτικό φιλμ, με την διαδικασία της παθητικοποίησης στην επιφάνεια 
(υψηλή περιεκτικότητα σε οξείδια του χρωμίου).

Οι ανοξείδωτες επιφάνειες χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση, ενώ διατηρούν την  
καθαριότητα τους στους περισσότερους χώρους, όπως νοσοκομεία, εστίασης και  
παρασκευής φαγητών, ή χώρους με υγρασία όπως το μπάνιο. Ενδεδειγμένος τρόπος 
καθαρισμού είναι το ξέπλυμα με πίεση νερού ή σαπούνι χεριών αραιωμένο σε χλιαρό 
νερό. Σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάλυμα κιτρικού οξέως 
ξεβγάζοντας την επιφάνεια με άφθονο νερό.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά αφαίρεσης αλάτων, κρέμες καθαρισμού επιφανειών,  
χλωρίνη ή παράγωγα αυτής, διότι τα παραπάνω θα καταστρέψουν ανεπανόρθωτα την 

επιφάνεια. Σε περίπτωση που η επιφάνεια με την πάροδο του χρόνου θο-
λώσει ή λερωθεί με επιφανειακά στίγματα σκουριάς, μπορείτε να χρη-
σιμοποιήσετε το Q-Ultra Clean. Ένα επαγγελματικό διάλυμα που αφαιρεί 
τα παραπάνω ελαττώματα επιφανείας και αποκαθιστά την λάμψη και το 
προστατευτικό φιλμ. 

Προληπτικά μπορείτε σε μια καθαρή επιφάνεια να χρησιμοποιήσετε το Q-Protector, ένα  
φυσικό επεξεργασμένο έλαιο προστασίας. Απομακρύνει τις δακτυλιες καθώς και τα 
στοιχεία του καιρού, όπως στίγματα νερού από βροχή ή υγρασίας. Εφαρμόζοντας με 
ένα ύφασμα, αφήνει στην επιφάνεια ένα λαμπερό μαλακό προστατευτικό φιλμ.

Καθαρισμός ανοξείδωτων διακοσμητικών στοιχείων, στο γυάλινο αιωρούμενο (glass floating) μεταλλικό στέγαστρο.
Χώρος εγκαταστάσεων εταιρίας μας
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Ποιότητα ISO 9001:2008, στην παραγωγή μας   

Τα ανοξείδωτα προϊόντα της ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Α.Ε. κατασκευάζονται αποκλειστικά στο 
εργοστάσιό της στο Αιγάλεω Αττικής χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικά  
μεθόδους παραγωγής και σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο σύστημα  
πιστοποίησης ISO 9001. Τα προϊόντα της, συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή  
Νομοθεσία και ιδιαίτερα τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής &  
προστασίας του περιβάλλοντος, έτσι φέρουν την σήμανση CE (conformité 
européenne) και μπορούν να διατίθενται στην Ενωμένη Ευρωπαϊκή αγορά.

Η ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ χρησιμοποιεί πρώτες ύλες Ευρωπαϊκής προέλευσης με ωστενιτική  
ποιότητα ανοξείδωτου χάλυβα ΕΝ1.4301 που είναι η συνήθης και συναντάται σε  
κατασκευές οικιακών ή εμπορικών χώρων,  πως επίσης σε επαγγελματικά ή  
βιομηχανικά έργα.
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ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Α.Ε.
Λεωφ. Θηβών 269, 

122 44 Αιγάλεω
    τηλ. 210 56.90.390 

     210 56.96.196 

info@stavrianos.gr 
www.stavrianos.gr
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