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Ανοξείδωτοι Πάγκοι – Σραπζηια Εργαςίασ

In.Con.Eq Hellas

Σειρά INOXLAB:

Η εταιρεία In.Con.Eq Hellas ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ανοξείδωτων καταςκευϊν 
υψθλισ ποιότθτασ με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ (Haccp) και παρουςιάηει τθν ςειρά
Inoxlab τθν οποία προτιμοφν οι επαγγελματίεσ όλων των χϊρων (ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιεία, 
εργαςτιρια catering και ξενοδοχεία). Διακζτουν ζξυπνο ςχεδιαςμό, μεγάλθ αντοχι ςτθν ςκλθρι 
χριςθ και τζλειο φινίριςμα.
Ο ςχεδιαςμόσ των εργαςτθρίων γίνεται από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ ςε ςυνεργαςία με τον 
πελάτθ. Αναλαμβάνουμε καταςκευζσ όλων των διαςτάςεων ανάλογα με τον χϊρο του εργαςτθρίου 
με ςκοπό πάντα τθν ευκολία και τθν εργονομία ςτθν παραγωγι. Η καταςκευι γίνεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα 304 με τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραγωγισ. Σο τελικό αποτζλεςμα κα 
ςασ αφιςει απόλυτα ικανοποιθμζνουσ.

Χαρακτηριςτικά Προϊόντοσ:

• Παράγονται ςε διάφορεσ διαςτάςεισ.
• Πλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τφπου ςατινζ με πάχοσ από 0,8 
mm ζωσ 2mm.
• Όλοι οι πάγκοι εργαςίασ ζχουν ςυγκολλθκεί με ςφγχρονεσ μθχανζσ ειδικοφ τφπου ςυγκόλλθςθσ 
αδρανοφσ ατμόςφαιρασ (argon) με άψογθ λείανςθ και φινίριςμα.
• τα τραπζηια εργαςίασ ανοιχτοφ τφπου θ επιφάνεια εργαςίασ και ο πάτοσ ζχουν πάχοσ από 0,8 
mm ζωσ 2 mm και είναι κλειςμζνα με δεφτερθ ανοξείδωτθ επιφάνεια.
• Όλεσ οι καταςκευζσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για εφκολο και πρακτικό κακάριςμα. 

In.Con.Eq Hellas

Ανοξείδωτεσ Καταςκευζσ Εργαςτθρίου
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Ανοξείδωτεσ Λάντηεσ (Πλιρθσ ειρά)

Η εταιρεία In.Con.Eq Hellas ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ανοξείδωτων καταςκευϊν 
υψθλισ ποιότθτασ με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ (Haccp) και παρουςιάηει τθν ςειρά
Inoxlab τθν οποία προτιμοφν οι επαγγελματίεσ όλων των χϊρων (ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιεία, 
εργαςτιρια catering και ξενοδοχεία). Διακζτουν ζξυπνο ςχεδιαςμό, μεγάλθ αντοχι ςτθν ςκλθρι 
χριςθ και τζλειο φινίριςμα.
Ο ςχεδιαςμόσ των εργαςτθρίων γίνεται από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ ςε ςυνεργαςία με τον 
πελάτθ. Αναλαμβάνουμε καταςκευζσ όλων των διαςτάςεων ανάλογα με τον χϊρο του εργαςτθρίου 
με ςκοπό πάντα τθν ευκολία και τθν εργονομία ςτθν παραγωγι. Η καταςκευι γίνεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα 304 με τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραγωγισ. Σο τελικό αποτζλεςμα κα 
ςασ αφιςει απόλυτα ικανοποιθμζνουσ.

Σειρά INOXLAB:

Χαρακτηριςτικά Προϊόντοσ:

• Παράγονται ςε διάφορεσ διαςτάςεισ.
• Πλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τφπου ςατινζ με πάχοσ από 0,8 
mm ζωσ 2mm.
• Όλεσ οι λάντηεσ εργαςίασ ζχουν ςυγκολλθκεί με ςφγχρονεσ μθχανζσ ειδικοφ τφπου ςυγκόλλθςθσ 
αδρανοφσ ατμόςφαιρασ (Argon) με άψογθ λείανςθ και φινίριςμα.
• 1, 2, ι 3 μονοκόμματεσ πρεςαριςτζσ γοφρνεσ ςε διαφορζσ διαςτάςεισ.
• Όλεσ οι καταςκευζσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για εφκολο και πρακτικό κακάριςμα.

In.Con.Eq Hellas

Ανοξείδωτεσ Καταςκευζσ Εργαςτθρίου

In.Con.Eq Hellas
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Ανοξείδωτεσ Φωτιζσ Εργαςτθρίου (Πλιρθσ ειρά)

Χαρακτηριςτικά Προϊόντοσ:

• Παράγονται ςε διάφορεσ διαςτάςεισ.
• Πλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από ςτραντηαριςτό  ανοξείδωτου χάλυβα AISI 304 τφπου ςατινζ 
με πάχοσ 1 mm.
• Όλεσ οι φωτιζσ ζχουν ςυγκολλθκεί με ςφγχρονεσ μθχανζσ ειδικοφ τφπου ςυγκόλλθςθσ αδρανοφσ 
ατμόςφαιρασ (Argon) με άψογθ λείανςθ και φινίριςμα.
• 1-2 θ 3 καυςτιρων προπανίου ι φυςικοφ αεριοφ με αςφαλιςτικά προςταςίασ ςυμφϊνα με τουσ 
κανόνεσ.
• Αφαιρετόσ ανοξείδωτοσ λιποςυλζκτθσ  για ευκολία ςτο κακάριςμα

Η εταιρεία In.Con.Eq Hellas ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ανοξείδωτων καταςκευϊν 
υψθλισ ποιότθτασ με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ (Haccp) και παρουςιάηει τθν ςειρά
Inoxlab τθν οποία προτιμοφν οι επαγγελματίεσ όλων των χϊρων (ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιεία, 
εργαςτιρια catering και ξενοδοχεία). Διακζτουν ζξυπνο ςχεδιαςμό, μεγάλθ αντοχι ςτθν ςκλθρι 
χριςθ και τζλειο φινίριςμα.
Ο ςχεδιαςμόσ των εργαςτθρίων γίνεται από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ ςε ςυνεργαςία με τον 
πελάτθ. Αναλαμβάνουμε καταςκευζσ όλων των διαςτάςεων ανάλογα με τον χϊρο του εργαςτθρίου 
με ςκοπό πάντα τθν ευκολία και τθν εργονομία ςτθν παραγωγι. Η καταςκευι γίνεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα 304 με τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραγωγισ. Σο τελικό αποτζλεςμα κα 
ςασ αφιςει απόλυτα ικανοποιθμζνουσ.

Σειρά INOXLAB:

In.Con.Eq Hellas

Ανοξείδωτεσ Καταςκευζσ Εργαςτθρίου

In.Con.Eq Hellas
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Βραςτιρεσ ιροπιοφ

Χαρακτηριςτικά Προϊόντοσ:

• Κατάλλθλοσ για παραςκευι και αποκικευςθ ςιροπιοφ.
• Πλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από ςτραντηαριςτό  ανοξείδωτου χάλυβα AISI 304 τφπου ςατινζ 
με πάχοσ 1 mm.
• Όλοι οι βραςτιρεσ ζχουν ςυγκολλθκεί με ςφγχρονεσ μθχανζσ ειδικοφ τφπου ςυγκόλλθςθσ. 
αδρανοφσ ατμόςφαιρασ (Argon) με άψογθ λείανςθ και φινίριςμα.
• Οι κάδοι καταςκευάηονται ςε διάφορεσ διαςτάςεισ και χωρθτικότθτεσ.
• Όλεσ οι καταςκευζσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για εφκολο και πρακτικό κακάριςμα

Η εταιρεία In.Con.Eq Hellas ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ανοξείδωτων καταςκευϊν 
υψθλισ ποιότθτασ με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ (Haccp) και παρουςιάηει τθν ςειρά
Inoxlab τθν οποία προτιμοφν οι επαγγελματίεσ όλων των χϊρων (ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιεία, 
εργαςτιρια catering και ξενοδοχεία). Διακζτουν ζξυπνο ςχεδιαςμό, μεγάλθ αντοχι ςτθν ςκλθρι 
χριςθ και τζλειο φινίριςμα.
Ο ςχεδιαςμόσ των εργαςτθρίων γίνεται από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ ςε ςυνεργαςία με τον 
πελάτθ. Αναλαμβάνουμε καταςκευζσ όλων των διαςτάςεων ανάλογα με τον χϊρο του εργαςτθρίου 
με ςκοπό πάντα τθν ευκολία και τθν εργονομία ςτθν παραγωγι. Η καταςκευι γίνεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα 304 με τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραγωγισ. Σο τελικό αποτζλεςμα κα 
ςασ αφιςει απόλυτα ικανοποιθμζνουσ.

Σειρά INOXLAB:

In.Con.Eq Hellas

Ανοξείδωτεσ Καταςκευζσ Εργαςτθρίου

In.Con.Eq Hellas
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Ανοξείδωτεσ ιροπιζρεσ

Χαρακτηριςτικά Προϊόντοσ:

• Κατάλλθλεσ για ςιρόπιαςμα όλων των προϊόντων.
• Πλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τφπου ςατινζ με πάχοσ από 0,8 
mm ζωσ 2mm.
• Όλεσ οι ςιροπιζρεσ ζχουν ςυγκολλθκεί με ςφγχρονεσ μθχανζσ ειδικοφ τφπου ςυγκόλλθςθσ 
αδρανοφσ ατμόςφαιρασ (Argon) με άψογθ λείανςθ και φινίριςμα.
• Βάνα εξαγωγισ ςιροπιοφ.
• Όλεσ οι καταςκευζσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για εφκολο και πρακτικό κακάριςμα.

Η εταιρεία In.Con.Eq Hellas ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ανοξείδωτων καταςκευϊν 
υψθλισ ποιότθτασ με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ (Haccp) και παρουςιάηει τθν ςειρά
Inoxlab τθν οποία προτιμοφν οι επαγγελματίεσ όλων των χϊρων (ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιεία, 
εργαςτιρια catering και ξενοδοχεία). Διακζτουν ζξυπνο ςχεδιαςμό, μεγάλθ αντοχι ςτθν ςκλθρι 
χριςθ και τζλειο φινίριςμα.
Ο ςχεδιαςμόσ των εργαςτθρίων γίνεται από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ ςε ςυνεργαςία με τον 
πελάτθ. Αναλαμβάνουμε καταςκευζσ όλων των διαςτάςεων ανάλογα με τον χϊρο του εργαςτθρίου 
με ςκοπό πάντα τθν ευκολία και τθν εργονομία ςτθν παραγωγι. Η καταςκευι γίνεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα 304 με τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραγωγισ. Σο τελικό αποτζλεςμα κα 
ςασ αφιςει απόλυτα ικανοποιθμζνουσ.

Σειρά INOXLAB:

In.Con.Eq Hellas

Ανοξείδωτεσ Καταςκευζσ Εργαςτθρίου

In.Con.Eq Hellas
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Ανοξείδωτα Σρίποδα Σροχιλατα

Χαρακτηριςτικά Προϊόντοσ:

• Σροχιλατα για ευκολία ςτθ μετακίνθςθ.
• Πλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τφπου ςατινζ με πάχοσ από 0,8 
mm ζωσ 2mm.
• Όλεσ οι ςιροπιζρεσ ζχουν ςυγκολλθκεί με ςφγχρονεσ μθχανζσ ειδικοφ τφπου ςυγκόλλθςθσ 
αδρανοφσ ατμόςφαιρασ (Argon) με άψογθ λείανςθ και φινίριςμα.
• Κατάλλθλα για να μεταφζρουν τουσ κάδουσ όλων των τφπων μίξερ.
• Όλεσ οι καταςκευζσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για εφκολο και πρακτικό κακάριςμα

Η εταιρεία In.Con.Eq Hellas ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ανοξείδωτων καταςκευϊν 
υψθλισ ποιότθτασ με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ (Haccp) και παρουςιάηει τθν ςειρά
Inoxlab τθν οποία προτιμοφν οι επαγγελματίεσ όλων των χϊρων (ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιεία, 
εργαςτιρια catering και ξενοδοχεία). Διακζτουν ζξυπνο ςχεδιαςμό, μεγάλθ αντοχι ςτθν ςκλθρι 
χριςθ και τζλειο φινίριςμα.
Ο ςχεδιαςμόσ των εργαςτθρίων γίνεται από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ ςε ςυνεργαςία με τον 
πελάτθ. Αναλαμβάνουμε καταςκευζσ όλων των διαςτάςεων ανάλογα με τον χϊρο του εργαςτθρίου 
με ςκοπό πάντα τθν ευκολία και τθν εργονομία ςτθν παραγωγι. Η καταςκευι γίνεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα 304 με τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραγωγισ. Σο τελικό αποτζλεςμα κα 
ςασ αφιςει απόλυτα ικανοποιθμζνουσ.

Σειρά INOXLAB:

In.Con.Eq Hellas

Ανοξείδωτεσ Καταςκευζσ Εργαςτθρίου

In.Con.Eq Hellas
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Καρότςια Μεταφοράσ

Χαρακτηριςτικά Προϊόντοσ:

• Σροχιλατα για ευκολία ςτθ μετακίνθςθ.
• Πλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τφπου ςατινζ με πάχοσ από 0,8 
mm ζωσ 2mm.
• Όλα τα καρότςια ζχουν ςυγκολλθκεί με ςφγχρονεσ μθχανζσ ειδικοφ τφπου ςυγκόλλθςθσ 
αδρανοφσ ατμόςφαιρασ (Argon) με άψογθ λείανςθ και φινίριςμα.
• Κατάλλθλα για μεταφορά λαμαρινϊν όλων των τφπων, ανοξείδωτων ςχαρϊν και GN όλων των 
τφπων.
• Όλεσ οι καταςκευζσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για εφκολο και πρακτικό κακάριςμα.

Η εταιρεία In.Con.Eq Hellas ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ανοξείδωτων καταςκευϊν 
υψθλισ ποιότθτασ με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ (Haccp) και παρουςιάηει τθν ςειρά
Inoxlab τθν οποία προτιμοφν οι επαγγελματίεσ όλων των χϊρων (ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιεία, 
εργαςτιρια catering και ξενοδοχεία). Διακζτουν ζξυπνο ςχεδιαςμό, μεγάλθ αντοχι ςτθν ςκλθρι 
χριςθ και τζλειο φινίριςμα.
Ο ςχεδιαςμόσ των εργαςτθρίων γίνεται από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ ςε ςυνεργαςία με τον 
πελάτθ. Αναλαμβάνουμε καταςκευζσ όλων των διαςτάςεων ανάλογα με τον χϊρο του εργαςτθρίου 
με ςκοπό πάντα τθν ευκολία και τθν εργονομία ςτθν παραγωγι. Η καταςκευι γίνεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα 304 με τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραγωγισ. Σο τελικό αποτζλεςμα κα 
ςασ αφιςει απόλυτα ικανοποιθμζνουσ.

Σειρά INOXLAB:

In.Con.Eq Hellas

Ανοξείδωτεσ Καταςκευζσ Εργαςτθρίου

In.Con.Eq Hellas
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Λαμαρινοκικεσ

Χαρακτηριςτικά Προϊόντοσ:

• Οι λαμαρινοκικεσ διακζτουν διάτρθτθ πόρτα (περςίδεσ) για εξαεριςμό των προϊόντων.
• Πλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τφπου ςατινζ με πάχοσ από 0,8 
mm ζωσ 2mm.
• Όλεσ τα λαμαρινοκικεσ ζχουν ςυγκολλθκεί με ςφγχρονεσ μθχανζσ ειδικοφ τφπου ςυγκόλλθςθσ 
αδρανοφσ ατμόςφαιρασ (Argon) με άψογθ λείανςθ και φινίριςμα.
• Κατάλλθλεσ για αποκικευςθ λαμαρινϊν όλων των τφπων, ανοξείδωτων ςχαρϊν και GN όλων των 
τφπων.
• Όλεσ οι καταςκευζσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για εφκολο και πρακτικό κακάριςμα.

Η εταιρεία In.Con.Eq Hellas ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ανοξείδωτων καταςκευϊν 
υψθλισ ποιότθτασ με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ (Haccp) και παρουςιάηει τθν ςειρά
Inoxlab τθν οποία προτιμοφν οι επαγγελματίεσ όλων των χϊρων (ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιεία, 
εργαςτιρια catering και ξενοδοχεία). Διακζτουν ζξυπνο ςχεδιαςμό, μεγάλθ αντοχι ςτθν ςκλθρι 
χριςθ και τζλειο φινίριςμα.
Ο ςχεδιαςμόσ των εργαςτθρίων γίνεται από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ ςε ςυνεργαςία με τον 
πελάτθ. Αναλαμβάνουμε καταςκευζσ όλων των διαςτάςεων ανάλογα με τον χϊρο του εργαςτθρίου 
με ςκοπό πάντα τθν ευκολία και τθν εργονομία ςτθν παραγωγι. Η καταςκευι γίνεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα 304 με τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραγωγισ. Σο τελικό αποτζλεςμα κα 
ςασ αφιςει απόλυτα ικανοποιθμζνουσ.

Σειρά INOXLAB:

In.Con.Eq Hellas

Ανοξείδωτεσ Καταςκευζσ Εργαςτθρίου

In.Con.Eq Hellas
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Ραφαρίεσ

Χαρακτηριςτικά Προϊόντοσ:
• Παράγονται ςε διάφορζσ διαςτάςεισ.
• Πλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τφπου ςατινζ με πάχοσ από 0,8 
mm ζωσ 2mm.
• Όλεσ τα Ραφαρίεσ ζχουν ςυγκολλθκεί με ςφγχρονεσ μθχανζσ ειδικοφ τφπου ςυγκόλλθςθσ 
αδρανοφσ ατμόςφαιρασ (Argon) με άψογθ λείανςθ και φινίριςμα.
• Όλεσ οι καταςκευζσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για εφκολο και πρακτικό κακάριςμα.

Η εταιρεία In.Con.Eq Hellas ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ανοξείδωτων καταςκευϊν 
υψθλισ ποιότθτασ με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ (Haccp) και παρουςιάηει τθν ςειρά
Inoxlab τθν οποία προτιμοφν οι επαγγελματίεσ όλων των χϊρων (ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιεία, 
εργαςτιρια catering και ξενοδοχεία). Διακζτουν ζξυπνο ςχεδιαςμό, μεγάλθ αντοχι ςτθν ςκλθρι 
χριςθ και τζλειο φινίριςμα.
Ο ςχεδιαςμόσ των εργαςτθρίων γίνεται από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ ςε ςυνεργαςία με τον 
πελάτθ. Αναλαμβάνουμε καταςκευζσ όλων των διαςτάςεων ανάλογα με τον χϊρο του εργαςτθρίου 
με ςκοπό πάντα τθν ευκολία και τθν εργονομία ςτθν παραγωγι. Η καταςκευι γίνεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα 304 με τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραγωγισ. Σο τελικό αποτζλεςμα κα 
ςασ αφιςει απόλυτα ικανοποιθμζνουσ.

Σειρά INOXLAB:

Ανοξείδωτεσ Καταςκευζσ Εργαςτθρίου

In.Con.Eq Hellas
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Ντουλάπεσ

Χαρακτηριςτικά Προϊόντοσ:
• Παράγονται ςε διάφορζσ διαςτάςεισ.
• Πλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τφπου ςατινζ με πάχοσ από 0,8 
mm ζωσ 2mm.
• Όλεσ τα ντουλάπεσ ζχουν ςυγκολλθκεί με ςφγχρονεσ μθχανζσ ειδικοφ τφπου ςυγκόλλθςθσ 
αδρανοφσ ατμόςφαιρασ (Argon) με άψογθ λείανςθ και φινίριςμα.
• Όλεσ οι καταςκευζσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για εφκολο και πρακτικό κακάριςμα.

Η εταιρεία In.Con.Eq Hellas ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ανοξείδωτων καταςκευϊν 
υψθλισ ποιότθτασ με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ (Haccp) και παρουςιάηει τθν ςειρά
Inoxlab τθν οποία προτιμοφν οι επαγγελματίεσ όλων των χϊρων (ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιεία, 
εργαςτιρια catering και ξενοδοχεία). Διακζτουν ζξυπνο ςχεδιαςμό, μεγάλθ αντοχι ςτθν ςκλθρι 
χριςθ και τζλειο φινίριςμα.
Ο ςχεδιαςμόσ των εργαςτθρίων γίνεται από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ ςε ςυνεργαςία με τον 
πελάτθ. Αναλαμβάνουμε καταςκευζσ όλων των διαςτάςεων ανάλογα με τον χϊρο του εργαςτθρίου 
με ςκοπό πάντα τθν ευκολία και τθν εργονομία ςτθν παραγωγι. Η καταςκευι γίνεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα 304 με τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραγωγισ. Σο τελικό αποτζλεςμα κα 
ςασ αφιςει απόλυτα ικανοποιθμζνουσ.

Σειρά INOXLAB:

In.Con.Eq Hellas

Ανοξείδωτεσ Καταςκευζσ Εργαςτθρίου

In.Con.Eq Hellas
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Λαμαρίνεσ

Χαρακτηριςτικά Προϊόντοσ:

• Παράγονται ςε διάφορζσ διαςτάςεισ.
• Καταςκευι από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο θ χάλυβα ανάλογα με τθν εφαρμογι.
• Όλεσ οι καταςκευζσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για εφκολο και πρακτικό κακάριςμα.

Η εταιρεία In.Con.Eq Hellas ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ανοξείδωτων καταςκευϊν 
υψθλισ ποιότθτασ με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ (Haccp) και παρουςιάηει τθν ςειρά
Inoxlab τθν οποία προτιμοφν οι επαγγελματίεσ όλων των χϊρων (ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιεία, 
εργαςτιρια catering και ξενοδοχεία). Διακζτουν ζξυπνο ςχεδιαςμό, μεγάλθ αντοχι ςτθν ςκλθρι 
χριςθ και τζλειο φινίριςμα.
Ο ςχεδιαςμόσ των εργαςτθρίων γίνεται από το ειδικευμζνο προςωπικό μασ ςε ςυνεργαςία με τον 
πελάτθ. Αναλαμβάνουμε καταςκευζσ όλων των διαςτάςεων ανάλογα με τον χϊρο του εργαςτθρίου 
με ςκοπό πάντα τθν ευκολία και τθν εργονομία ςτθν παραγωγι. Η καταςκευι γίνεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα 304 με τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραγωγισ. Σο τελικό αποτζλεςμα κα 
ςασ αφιςει απόλυτα ικανοποιθμζνουσ.

Σειρά INOXLAB:

In.Con.Eq Hellas

Ανοξείδωτεσ Καταςκευζσ Εργαςτθρίου

In.Con.Eq Hellas
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