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• Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATT INOX DRAIN 

- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ  

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ  

- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  
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- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ) 

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΛΑ (ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ)  

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

- ΣΙΦΩΝΙΑ  PROFESSIONAL & MINI 

- ΣΧΑΡΕΣ & ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ  

- ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
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Η ATT Inox Drain® είναι κορυφαία ευρωπαϊκή 

εταιρεία παραγωγής βιομηχανικών και οικιστικών 

προϊόντων από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

Δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό 

αποχετευτικών συστημάτων και ειδικών 

εφαρμογών σε βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, 

χημικών και φαρμάκων, καθώς και χώρων 

υγιεινής για οικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ. 

 

 

 

Αποτελείται από μηχανικούς με πολύχρονη 

εμπειρία και τεχνογνωσία, με πάθος και 

δημιουργικότητα σε καινοτόμους 

σχεδιασμούς, που σε συνδυασμό με την 

προηγμένη τεχνολογία και τις πλέον σύγχρονες 

εγκαταστάσεις, έχουν ως αποτέλεσμα 

προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τα 

αυστηρότερα κριτήρια και ανταπεξέρχονται 

στα υψηλότερα πρότυπα.  

 

Στον χώρο των βιομηχανικών εφαρμογών δραστηριοποιείται από το 2002, με κατασκευές και 

εξαγωγές των προϊόντων της σε όλο τον κόσμο και λίστα έργων τις μεγαλύτερες Βιομηχανίες, 

ξενοδοχεία, γήπεδα κλπ. 

 

Η εταιρεία διαθέτει τμήμα έμπειρων μηχανικών και σχεδιαστών που μπορεί να προτείνει τις 

κατάλληλες τεχνικές λύσεις σε κάθε εφαρμογή, ενώ παράλληλα να σχεδιάσει και να κατασκευάσει 

εξειδικευμένα προϊόντα κατόπιν αίτησης σας. 

 
 

 

 
 

 

  

Τα προϊόντα της ATT Inox Drain® χρησιμοποιούνται ιδανικά σε 

χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές υγειονομικές 

προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP). 
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Η ATT Inox Drain® έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και προμηθεύσει με ειδικές κατασκευές και 

εξειδικευμένα συστήματα αποχέτευσης τις κορυφαίες βιομηχανίες ποτών και τροφίμων, χημικών 

και φαρμάκων, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γήπεδα, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, κλπ, σε 

Ευρώπη, Αμερική, Σαουδική Αραβία, κ.α. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 

  
Burj Lake Hotel  

Dubai, United Arab Emirates 

Meydan Hotel in Nad Al Sheeba  

Dubai, United Arab Emirates 

  
National Stadium  

Warsaw, Poland 

National Stadium  

Warsaw, Poland 

  
American Association of Plumbing 

Engineers  Philadelphia, USA 

Ferrero Rocher  

 Baramati, India 
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Hadco Hatchery  

 Saudi Arabia 

Menen Psychiatric Center  

Menen, Belgium 

  
Dr. Oetker GmbH  

Lebcz, Poland 

Novartis  

 Basel, Switzerland 

  
The Wilanow Palace Museum  

Warsaw, Poland 

Navy base  

 Gdynia, Poland 

 

 

Η εταιρεία διαθέτει τμήμα έμπειρων μηχανικών και σχεδιαστών που μπορεί να προτείνει τις 

κατάλληλες τεχνικές λύσεις σε κάθε εφαρμογή, ενώ παράλληλα να σχεδιάσει και να κατασκευάσει 

εξειδικευμένα προϊόντα κατόπιν αίτησης σας. 
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Η ATT Inox Drain® κατασκευάζει προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304/316, για βιομηχανίες, 

νοσοκομεία, χώρους μαζικής εστίασης κ.α. που απαιτείται να πληρούν τις υγειονομικές 

προδιαγραφές (HACCP), καθώς επίσης εξειδικευμένα καλύμματα δεξαμενών που φέρουν 

πιστοποιητικά στεγανότητας και υγιεινής. 

Τα προϊόντα διακρίνονται για την: 

- Υψηλή αντοχή και ποιοτική κατασκευή τους

- Αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών Υγιεινής

- Εργονομική σχεδίαση για εύκολο χειρισμό και ασφάλεια

- Άμεση και ολοκληρωμένη τεχνική κάλυψη

Επίσης, η εταιρεία έχει συνεχή συνεργασία με μεγάλες εταιρείες, όπου ενδεικτικά αναφέρονται: 



Χαρακτηριστικά: 

Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι ένα κράμα σιδήρου 

– άνθρακα – χρωμίου (ελάχιστη περιεκτικότητα

σε χρώμιο 10,5% κ.β).

Το τριοξείδιο του χρωμίου (Cr2O3), δημιουργεί ένα

μικροσκοπικό στρώμα το οποίο προστατεύει το

μεταλλικό υπόστρωμα από την οξείδωση και την

διάβρωση.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας  χρησιμοποιείται ευρέως

σε πολλές εφαρμογές που απαιτούν υψηλή

αντοχή στην διάβρωση και την οξείδωση, για

λόγους οικονομικούς, για λόγους αισθητικούς ή

για λόγους υγιεινής.

Τύποι ανοξείδωτου χάλυβα: 

Οι ανοξείδωτοι χάλυβες διακρίνονται με βάση την κύρια φάση στην κρυσταλλική δομή 

τους, σε i. Ωστενιτικούς, ii. Μαρτενσιτικούς και iii. Ωστενιτικούς-Φερριτικούς. 

Οι Ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες είναι οι πιο κοινοί γιατί έχουν μεγάλη αντοχή στην 

διάβρωση και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται από χημικές και φαρμακευτικές 

βιομηχανίες, καθώς και βιομηχανίες τροφίμων. (ανήκουν στην σειρά 300, σύμφωνα με τα 

αμερικανικά πρότυπα AISI-SAE).  

Στους ανοξείδωτους χάλυβες AISI-304, όσο πιο υψηλή είναι η περιεκτικότητα σε νικέλιο, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η αντοχή σε διάβρωση, ενώ οι ανοξείδωτοι χάλυβες AISI-316 

παρουσιάζουν ακόμα πιο υψηλή αντοχή στην διάβρωση, επειδή περιέχουν και 

μολυβδαίνιο σε περιεκτικότητα μέχρι 2%. Επίσης οι ανοξείδωτοι χάλυβες AISI-304L και 

AISI-316L περιέχουν πολύ λίγο άνθρακα (< 0,03%), για να συγκολλούνται πιο εύκολα. 

Οι ανοξείδωτοι χάλυβες AISI-304 και AISI-316 (Ωστενιτικοί), είναι τα βασικά υλικά 

παραγωγής των προϊόντων της εταιρείας  ATT Inox Drain® 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7



