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Ποιοι είµαστε & τι κάνουµε Εξειδικευόµαστε σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις τροφίµων
& φαρµάκων, δίκτυα ατµού, αποστειρωµένα δίκτυα φαρµάκων
PW & WFI, ανοξείδωτα "διπλοχίτωνα" δίκτυα τροφίµων, δίκτυα
αερίων σε υψηλή πίεση, δίκτυα για καύσιµα υγρά και αέρια,
αλλά και συµβατικές µηχανολογικές εγκαταστάσεις (ψύξη,
θέρµανση, πυρόσβεση µε νερό, κατάσβεση µε CO2, FM200,
Inergen, πεπιεσµένο αέρα, ύδρευση και αποχέτευση).

Από το 2016, για τις συγκολλήσεις των φαρµακευτικών αλλά
και βιοµηχανικών ανοξείδωτων δικτύων η εταιρεία µας διαθέτει
και χρησιµοποιεί φορητή υπερσύγχρονη αυτόµατη µηχανή
συγκόλλησης µε κεφαλή κλειστού τύπου (Orbital Welding Machine
with closed chamber weld head).

Η ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ έχει υιοθετήσει σύστηµα διαχείρισης
ποιότητας σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου
EN ISO 9001:2015 µε πεδίο εφαρµογής «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΚΤΗΡΙΑ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», το οποίο και εφαρµόζεται σε όλες τις
διαδικασίες της εταιρείας.

Η εταιρεία µας, όπως και οι συγκολλητές µας, είναι πιστοποιηµένοι
για συγκολλήσεις σε σωληνώσεις Cu, CS & SS (Copper, Carbon
Steel & Stainless Steel – χαλκό, µαύρο & ανοξείδωτο
χαλυβδοσωλήνα) οποιασδήποτε διαµέτρου.
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Εξειδίκευση
Παροχή πρωτοποριακών λύσεων,

που δηµιουργούν
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

Βιοµηχανία φαρµάκων
Αττική

Βιοµηχανικά & «καθαρά» δίκτυα µε χρήση Orbital Welding Machine.
Πέντε επεκτάσεις εργοστασίου από το 2008 έως σήµερα.
Μετατροπές-εκσυγχρονισµός βιοµηχανικών & «καθαρών» δικτύων
σε καθαρούς χώρους ελεγχόµενης επιµόλυνσης (Clean Rooms)
και χώρους παραγωγής.
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Αναβάθµιση
διυλιστηρίου

Αττική
Περισσότερα από 2.000m δικτύων
πεπιεσµένου αέρα από γαλβανισµένη
σιδηροσωλήνα SCH80 µε κοχλιωτά
εξαρτήµατα 3.000 lib, διαµέτρου έως 4”.

Κόρινθος
Εγκατάσταση παραγωγής βιοµηχανικού Ν2
µε χρήση κρυογενικής απόσταξης αέρα.
Συγκολλητά δίκτυα από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα
AISI 304L 3.1, κατά ΕΝ 10204, SCH10S. 
Πιστοποίηση δικτύων µε 100% ραδιογραφικό
έλεγχο και υδραυλική δοκιµή παρουσία 3ου µέρους.

Υπευθυνότητα
Σηµασία στη λεπτοµέρεια και

την απόλυτη ασφάλεια

Βιοµηχανία παραγωγής ρητίνης
pet & προπλασµάτων
Θεσσαλία

Συντήρηση, αποκατάσταση, start up µηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Επεκτάσεις, µετατροπές και εκσυγχρονισµός δικτύων βιοµηχανικού 
ατµού, πεπιεσµένου αέρα, πυρόσβεσης, ύδρευσης, αποχέτευσης.
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Βιοµηχανικά & ιατρικά αέρια
Σε όλη την Ελλάδα

Αέρια σε υψηλή πίεση σε βιοµηχανία, επεξεργασία αποβλήτων,
βιοµηχανία τροφίµων & ποτών, µεταλλουργεία – σιδηρουργεία,
εργαστήρια και αναλύσεις, χηµική βιοµηχανία.

Εγκατάσταση δικτύων, φιαλών, κέντρων & λήψεων αερίων (NO, H2,
Ο2, R0, N50, He, C2H2, Argon, κ.α.). Συντήρηση – ανακατασκευές
δεξαµενών αποθήκευσης αερίων και βυτιοφόρων οχηµάτων
µεταφοράς αερίων.

Εµπειρία
Επιδιώκουµε καθηµερινά
την υψηλότερη απόδοση
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Παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύµατος από ατµό
Κοµοτηνή

Εγκατάσταση γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύµατος που αξιοποιεί
τον κορεσµένο ατµό επεξεργασίας και παράγει ηλεκτρισµό
χαµηλού κόστους για χρήση στο εργοστάσιο, ή πώληση πίσω
στο δίκτυο. Χαλύβδινα δίκτυα προσαγωγής & επιστροφής ατµού.

Καινοτοµία
Επενδύουµε για το µέλλον

σε ανθρώπους, τεχνογνωσία
& εξοπλισµό

Βιοµηχανία χάρτου
Στερεά Ελλάδα

Εγκατάσταση βιοµηχανικού ατµού
16Bar, δίκτυο φυσικού αερίου, κόλλας
& πεπιεσµένου αέρα στην επέκταση
των εγκαταστάσεων του χώρου
παραγωγής του εργοστασίου.

Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός
δικτύων πυροπροστασίας αρχικού
τµήµατος εργοστασίου.
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Βιοµηχανία φαρµάκων
Αττική

Επέκταση εργοστασίου, κατασκευή µηχανολογικών δικτύων σε καθαρούς χώρους
ελεγχόµενης επιµόλυνσης (Clean Rooms) και χώρους παραγωγής µε χρήση
Orbital Welding Machine. Εγκαταστάσεις: PW, WFI, Clean Steam, Steam, C.Air,
N2, O2, vacuum, προπάνιο, ύδρευση, αποχέτευση.

Βιοµηχανία φαρµάκων
Στερεά Ελλάδα

Κατασκευή µηχανολογικών δικτύων σε νέους χώρους παραγωγής
& Clean Rooms, µε χρήση Orbital Welding Machine προσθήκη
νέου ψύκτη & ΚΚΜ, αντικατάσταση κεντρικών συλλεκτών
ψύξης – θέρµανσης εργοστασίου. Εγκαταστασεις: PW, Steam,
C.Air, N2, O2, vacuum, ψύξη-θέρµανση, ύδρευση, αποχέτευση.

Ποιότητα
Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
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Εταιρεία εµφιάλωσης
αναψυκτικών
Στερεά Ελλάδα

Επεκτάσεις, µετατροπές και εκσυγχρονισµός δικτύων
εργοστασίου. ∆ίκτυα: CIP χυµού, ψύξης, βιοµηχανικού
ατµού, πεπ. αέρα, ύδρευσης & αποχέτευσης.

Ανοξείδωτο αεροφυλάκιο και νέο δίκτυο πεπιεσµένου
αέρα από ανοξείδωτο σωλήνα µε συγκολλητά
εξαρτήµατα και πιστοποιητικό τροφίµων ΕΝ 10357.

Στέγη γραµµάτων & τεχνών
Ωνασείου ιδρύµατος
Αττική

Επίβλεψη µηχανολογικών εργασιών (ύδρευση,
αποχέτευση, πυρόσβεση, θέρµανση, κλιµατισµός,
φυσικό αέριο).

Άρτιο αποτέλεσµα
Πρόβλεψη και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών
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Βιοµηχανία τροφίµων
Αττική

Αντικατάσταση υφιστάµενων
δικτύων κρέµας, σοκολάτας,
ζύµης & αλεύρων.
Εκσυγχρονισµός µηχανολογικών
δικτύων εργοστασίου.

Ταχύτητα
Συνεχής αναζήτηση νέων

υλικών & τρόπων εργασίας

Βιοµηχανία επεξεργασίας
γάλακτος
Αττική

Επεκτάσεις, µετατροπές και εκσυγχρονισµός δικτύων
εργοστασίου (ψύξη, ατµός, πεπ. αέρας). Κατασκευή
µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε νέο cooling
tunnel – shock freezer γιαουρτιού.
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Κατασκευή πολύπλοκων έργων
& υποδοµών. Υποστήριξη στην επισκευή,
συντήρηση & εκσυγχρονισµό
µηχανολογικών εγκαταστάσεων
Σε όλη την Ελλάδα

Επίβλεψη, έλεγχος, προβλεπτική συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών
µε 24ωρη τεχνική υποστήριξη, είτε απ' ευθείας στους πελάτες µας, είτε µέσω
των µεγαλύτερων εταιριών διαχείρισης τεχνικών εγκαταστάσεων.
Ειδικές κατασκευές.

Η εταιρεία µας έχει ευέλικτο σχήµα. Απασχολεί µόνιµα έµπειρους, εξειδικευµένους µηχανικούς και εργοδηγούς που µαζί
µε αυτοτελείς οµάδες από αδειούχους τεχνικούς, σωληνουργούς, ηλεκτροσυγκολλητές και υδραυλικούς, καλύπτουν όλο
το φάσµα των εργασιών που αναλαµβάνουµε, από µικρές παράλληλες ταχύρρυθµες εργολαβίες, µέχρι µεγάλα
µακρόχρονα projects.

∆ιαθέτουµε στεγασµένους αποθηκευτικούς χώρους, όπως και χώρους αποπεράτωσης προκατασκευής. Η υποστήριξη στην
επισκευή και στη συντήρηση των µηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι βασικό µέληµα µας, µε 24ωρη παρουσία και τεχνική
υποστήριξη στους πελάτες µας.

Παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών
24ωρη παρουσία & τεχνική υποστήριξη

στην επισκευή & τη συντήρηση.
Ειδικές κατασκευές.
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Βιοµηχανία ζυµαρικών
Στερεά Ελλάδα

Επεκτάσεις, µετατροπές και εκσυγχρονισµός δικτύων εργοστασίου. 
∆ίκτυα: Υψηλού κενού, υπέρθερµων νερών, βιοµηχανικού ατµού,
φυσικού αερίου, ψύξης, θέρµανσης, πεπιεσµένου αέρα,
επεξεργασµένου νερού.

Ζυθοποιία Brewing up new Process Piping Solutions.
Καινοτόµες µηχανολογικές εγκαταστάσεις χώρων
παραγωγής και υποστήριξης ζυθοποιείων,
όπως και των απαιτούµενων δικτύων για
τη λειτουργία του εξοπλισµού.

Αξία
Αναζητούµε πρωτοποριακές λύσεις
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Βιοµηχανία τροφίµων
Αττική

Αντικατάσταση υφιστάµενων δικτύων πεπ. αέρα χώρων
παραγωγής εργοστασίου µε σωλήνες αλουµινίου. 

Μεταφορά µηχανηµάτων (4 αεροσυµπιεστών, 3 ξηραντές)
και αεροφυλακίων από το ισόγειο, εκ νέου κατασκευή
αεροστασίου στον 4ο όροφο.

∆ιπλοχίτωνα δίκτυα µεταφοράς προϊόντος (κρέµες, σοκολάτες). 

Συνεχής Βελτίωση
Ενθαρρύνουµε την πρωτοβουλία

Βιοµηχανία παραγωγής
ξυριστικών λεπίδων
Αττική

Επεκτάσεις, µετατροπές και εκσυγχρονισµός
δικτύων εργοστασίου (ατµός, ψύξη, πεπ. αέρας
vacuum, απαγωγή αέρα, τετραχλωροαιθυλένιο).
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Passengers Ship
Ναυπηγείο Ελευσίνας
Αττική

Για την αποξήλωση και αντικατάσταση των δικτύων προσαγωγής
& επιστροφών ατµού και στα πέντε µηχανοστάσια του πλοίου.

Πυρηνουργείο έλαια
& προϊόντα ελαίου
Πελλοπόνησος

Επεκτάσεις, συντήρηση και εκσυγχρονισµός
δικτύων πυρηνουργείου (δίκτυα προϊόντος,
ελαιολάδου, συµπαραγωγή αερίου, ανάκτηση
θερµότητας, ατµός, πυρόσβεση, πεπ. αέρας).

Υψηλά πρότυπα
ασφάλειας & ποιότητας

∆ίνουµε προτεραιότητα στην

ασφάλεια της εργασίας
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Εταιρεία παραγωγής
προϊόντων καπνού
Αττική

Συναρµολόγηση και εγκατάσταση δύο νέων γραµµών επεξεργασίας
καπνού και δέκα νέων γραµµών παραγωγής θερµαινόµενων
ράβδων καπνού.

Ανάπτυξη
Υποστηρίζουµε την ανάπτυξη

των πελατών µας
εντός & εκτός Ελλάδος

Ψυγεία συσκευαστήρια φρούτων
Αλβανία

Κλιµατισµός από συγκολλητά (TIG 100% και συνοδεία)
ανοξείδωτα δίκτυα γλυκόλης διαµέτρου 1/2 inc έως 10 inc.

Πάρκο ευαισθητοποίησης
για την ενέργεια
Κατάρ

Παραγωγή ΖΝΧ µέσω ηλιακών πανέλων
& Buffer 3.000 lit.
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Σταθµός ανεφοδιασµού ναυτιλιακών καυσίµων
Νότια Κρήτη

Συντήρηση, ανακατασκευή και αναβάθµιση εγκαταστάσεων. Ατµολέβητας βιοµάζας, δίκτυα βιοµηχανικού ατµού για
προθέρµανση δεξαµενών µαζούτ.

Βιοµηχανία αποθήκευσης
& εµφιάλωσης υγραερίου
Σε όλη την Ελλάδα

Συντήρηση, ανακατασκευή και αναβάθµιση
δικτύων υγραερίου στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας σε όλη την Ελλάδα.
Κατασκευή αντλιοστασίων για βυτιοφόρα
οχήµατα µεταφοράς υγραερίου. Πιστοποίηση
δικτύων µε 100% ραδιογραφικό έλεγχο και

υδραυλική δοκιµή παρουσία 3ου µέρους. 

Ασφάλεια
Αυστηρή τήρηση των µέτρων ασφαλείας
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Βιοµηχανία κατασκευής
µηχανηµάτων βαφής υφασµάτων
Σχηµατάρι Βοιωτίας

Εγκατάσταση ανοξείδωτων δικτύων αερίων συγκόλλησης,
(1.500m δικτύων – 75 λήψεις αερίων) από συγκολλητό (TIG 142
Tungsten Inert Gas –arc- welding without filler material)
ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα κατά A-270/SMS, µε χρήση Orbital
Welding Machine.

Οµαδικό πνεύµα
Βελτιστοποίηση της ποιότητας

και της παραγωγικότητας

Βιοµηχανία τροφίµων
Στερεά Ελλάδα

Αντικατάσταση υφιστάµενων δικτύων θερµικών λαδιού
σε όλη τη γραµµή παραγωγής. Εκσυγχρονισµός
µηχανολογικών δικτύων εργοστασίου.
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Βιοµηχανία υλικών εύκαµπτης
πλαστικής συσκευασίας
Στερεά Ελλάδα

Κατασκευή µηχανολογικών δικτύων σε νέους χώρους παραγωγής,
σύνδεση νέων µηχανηµάτων εργοστασίου.

Εγκαταστασεις: ψύξη, πεπιεσµένος αέρας, πυρόσβεση, απαγωγή
καυσαερίων, εξαερισµός, ύδρευση, αποχέτευση.

Βιοµηχανία τροφίµων
Στερεά Ελλάδα

Σχεδιασµός και ανακατασκευή κεντρικού λεβητοστασίου.
Αντικατάσταση κεντρικών δικτύων ατµού & θέρµανσης.
Παραγωγή ΖΝΧ µέσω 300m2 ηλιακών πανέλων & Buffer
10.000lit. ∆ίκτυα αεροµεταφοράς ζάχαρης.
∆ύο επεκτάσεις εργοστασίου, µετατροπές – εκσυγχρονισµός
δικτύων σε χώρους παραγωγής.

Περιβαντολογική
συνείδηση

Εφαρµογή βέλτιστης πρακτικής.

Υψηλά πρότυπα ποιότητας.
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Almanda Α.Ε.

Σπύρος Χρήστου Α.Ε.Β.Ε.

Ζυθοποιία / Αναψυκτικά
Coca-Cola 3Ε 

PepsiCo-ΗΒΗ Α.Β.Ε.

ΒΑΠ/Π. Κουγιός Α.Β.Ε.Ε.

Green Cola Hellas A.E.

GR.INOX/ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΚΗ Ε.Π.Ε.

ΝΗΣΟΣ/Μικροζυθοποιία Κυκλάδων

Septem Microbrewery

Noctua Brewery Athens

Ζυθοποιία Αναστασίου

Βιοµηχανία
Παπαστράτος ΑΒΕΣ/Philip Morris Int.

BIC Violex S.A.

Dunapack Viokyt/Dunapack Packaging

DPA Α.Ε. (Digital Printing Application)

Γλάρος Α.Β.Ε.Ε.

ELINA Χαρτοποιία Κοµοτηνής

Atlas Copco Hellas S.A.

Sclavos S.A.

SAKOS Α.Ε.

Sofman S.A.

Levitec Industrial Boilers

Thermossol Steamboilers S.A.

Βαµβακάς Α.Ε.

Watera Hellas Α.Β.Ε.Ε.

Trimar Ltd

Φαρµακοβιοµηχανία
Demo S.A.

Famar S.A.

Adelco S.A.

Genepharm S.A.

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Elpen A.E. 

Pharmaten S.A.

Pharmazac S.A.

Bennett Pharmaceuticals S.A.

Τρόφιµα
General Mills Hellas S.A.

Barilla Hellas Α.Ε.

Mondelez Hellas S.A.

ΦΑΓΕ Α.Ε.

ΕΒΟΛ Γαλακτοβιοµηχανία

Γιώτης Α.Ε.

Στάµου Α.Ε.

Tottis Bingo Α.Ε.Β.Ε.

Elbisco S.A.

ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

El Sabor Mexican Food A.B.E.E.

ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Nestle Hellas Α.Ε.

HQF/Hellenic Quality Foods

Meat Factory S.A.

Meat House Α.Ε.

Zico Sha/Meat products, fruits

Elka S.A.  

Domus Α.Ε.Β.Ε.

Kouros S.A. 

ICR Ioannou S.A.

Greif Hellas A.E.

Βαριά Βιοµηχανία
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ) 

Motor Oil Hellas

ΣΕΚΑ Α.Ε.

Melco Petroleum S.A.

Air Liquide Hellas Α.Ε.Β.Α.

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

Cablel S.A.

Polisan Hellas A.E.

Linde Hellas

Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε.

Μεσσηνιακή Α.Β.Ε.Ε.

Τεχνικές Εταιρείες / Facilities
Devise Engineering A.E.

Acmon Systems S.A.

ΕΤ.Μ.ΕΡ A.E.

ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε.

Αρµόδιος Βωβός Μ.Ε.Π.Ε.

ECG Egersis Group

Core Construction S.A.

Innovations Unlimited M.E.

ΚΜ Automation

CET Engineering

SPI Constructions

ΑΚΤΩΡ Facility Management A.E. 

ENGIE Hellas A.Ε.

ERGOline

Easy Facilities ∆ιαχειριστική A.T.E.

Ιδρύµατα / Κρατικές Υπηρεσίες
Τράπεζα της Ελλάδος

Στέγη Ιδρύµατος Ωνάση

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Εθνική Τράπεζα

∆ΕΗ Α.Ε.

Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία Ε.Α.Β.

ΕΥ∆ΑΠ

Υπουργείο Παιδείας

Ελλ. Κέντρο Θαλασ. Ερευνών/ΕΛΚΕΘΕ

Οργ. Ασφ. Εξαγ. Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)

Εργαστήρια / Νοσοκοµεία
Ινστιτούτο ∆ηµόκριτος

Γενικό Χηµείο του Κράτους

ONEX Global Nanotechnologies S.A.

Qualimetrix S.A.

Κέντρο Εξωσ. Γονιµοποίησης «Μίτωση»

Food Allergens Laboratory

Skylab-Med S.A.

Metropolitan General

Τζάνειο Νοσοκοµείο

ΑΧΕΠΑ/Πανεπιστηµιακό ΓΝΘ

Εµπορικά κτίρια
H&M

McARTHURGLEN Athens

IKEA Αεροδρόµιο

SAGIAKOS A.E.

EKKA S.A.

Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.

New Naval Ltd

Axel Accessories Α.Ε.

Μεγάρο «Πάνθεον»

Κολυµβητήριο Περιστερίου

Apolis/Cafe & Lounge beat

Regalinas/Athens Mall

Οι πελάτες µας
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