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Ìå ôçí áðïññüöçóç 
ôçò ÉÍÔRÁÌÅÔ (åôáéñåßá 
µåôáëëéêþí êáôáóêåõþí)  
ç ÉÍÔRÁÊÁÔ áíôáðïêñßíåôáé 
äõíáµéêÜ óôéò Ýíôïíåò 
ðñïêëÞóåéò ôçò 
êáôáóêåõáóôéêÞò áãïñÜò 
ôüóï óôçí ÅëëÜäá üóï  
êáé óôï åîùôåñéêü.

Το Εργοστάσιο µεταλλικών & ηλεκτροµηχανικών κατασκευών  

της ΙΝΤRΑΚΑΤ µε την πρώην επωνυµία ΙΝΤRΑΜΕΤ, είναι µία από 

τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες µεταλλικών και ηλεκτροµηχανικών 

κατασκευών στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται µεταξύ των πλέον 

σύγχρονων ευρωπαϊκών βιοµηχανιών του κλάδου. Έδρα του Εργοστασίου 

είναι η Γιάννουλη Λάρισας σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 125.000 m² 

(25.000 m² στεγασµένοι χώροι), στο οποίο απασχολούνται πάνω  

από 300 εργαζόµενοι.

Το Εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1987, αρχικά ως βιοτεχνία, 
εξαγοράσθηκε από την INTRACOM το 1994, παίρνοντας 
την επωνυµία INTRAMET, ενώ το 2005 η INTRAMET 
απορροφάται από την INTRAKAT και λειτουργεί 
σαν αυτόνοµη επιχειρησιακή µονάδα µεταλλικών 
κατασκευών. 

Χάρη στην καθετοποιηµένη δοµή του, το Εργοστάσιο παρέχει ένα πλήρες 

σύνολο υπηρεσιών προς τον πελάτη που περιλαµβάνει: Σχεδιασµό, 

µελέτη, ανάπτυξη, βιοµηχανοποίηση, εγκατάσταση (ανέγερση) σύνθετων 

µεταλλικών και ηλεκτροµηχανικών κατασκευών. Έντονη είναι επίσης,  

η παρουσία της εταιρείας στον χώρο των αµυντικών εφαρµογών  

µε αυξηµένη εξαγωγική δραστηριότητα. 

Στόχος του Εργοστάσιου είναι η διάθεση στην Ελληνική αλλά και  

στη διεθνή αγορά ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας, µέσω του συνεχούς εκσυγχρονισµού και της εφαρµογής 

καινοτόµων µεθόδων.

Η INTRAKAT (ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ),  

έχει από το 1987 ηγετική θέση  

σε έργα υψηλής τεχνολογίας. 

Έχοντας εκτελέσει τα τελευταία  

18 περίπου χρόνια, σηµαντικά 

έργα στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό, κατέχει µεγάλη εµπειρία 

στον κατασκευαστικό τοµέα 

δηµόσιων και ιδιωτικών έργων.

Με την απορρόφηση της 

ΙΝΤRΑΜΕΤ (εταιρεία µεταλλικών 

κατασκευών) η ΙΝΤRΑΚΑΤ 

ανταποκρίνεται δυναµικά 

στις έντονες προκλήσεις της 

κατασκευαστικής αγοράς

τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό.

Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία 

ενισχύει τη θέση της στο χώρο 

των µεταλλικών κατασκευών, 

αναπτύσσει νέα προϊόντα και 

διεισδύει δυναµικά στις αγορές 

της ενέργειας και της αµυντικής 

βιοµηχανίας, ενώ παράλληλα 

διατηρεί την ηγετική της θέση  

στον τοµέα των 

τηλεπικοινωνιακών προϊόντων  

και των κατασκευών.  

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ìå ôçí áðïññüöçóç 
ôçò ÉÍÔRÁÌÅÔ (åôáéñåßá 
µåôáëëéêþí êáôáóêåõþí)  
ç ÉÍÔRÁÊÁÔ áíôáðïêñßíåôáé 
äõíáµéêÜ óôéò Ýíôïíåò 
ðñïêëÞóåéò ôçò 
êáôáóêåõáóôéêÞò áãïñÜò 
ôüóï óôçí ÅëëÜäá üóï  
êáé óôï åîùôåñéêü.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΙΝΤRΑΚΑΤ 

Σχεδιασµός

Μοντελοποίηση

Βιοµηχανοποίηση

Ανέγερση 
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Η εταιρεία διαθέτει επίσης τµήµα µελετών µε σκοπό τόσο 

τη µελέτη, το σχεδιασµό & τη µοντελοποίηση µεταλλικών 

& ηλεκτροµηχανικών κατασκευών,  όσο και την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων. 

Παρέχονται επίσης: 

Το εργοστάσιο της ΙΝΤRΑΚΑΤ αποτελείται από τις ακόλουθες µονάδες: 

            Μεταλλικών Κατασκευών (Μεταλλικά προϊόντα & κατασκευές)

            Ηλεκτροµηχανικών Κατασκευών (ολοκληρωµένες κατασκευές   

            από λεπτό έλασµα και αµυντικές εφαρµογές).

            Θερµής επιψευδαργύρωσης (γαλβανιστήριο).

            Βαφής (πλήθος τεχνολογιών βαφής).

Το σύνολο των γραµµών παραγωγής του Εργοστασίου 
βασίζεται σε εφαρµογές CAD/CAM και ροµποτικής ενώ 
οι ανεξάρτητες µονάδες Γαλβανιστηρίου και Βαφείων, 
έρχονται να συµπληρώσουν το σύνολο  
των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Στο χώρο των µεταλλικών και ηλεκτροµηχανικών κατασκευών, το 

Εργοστάσιο έχει καθιερωθεί και αναγνωριστεί για τα υψηλά πρότυπα 

ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που διαθέτει. 

Επίσης, η ευαισθησία σε θέµατα περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της ΙΝΤRΑΚΑΤ. 

Το Εργοστάσιο διαθέτει  πιστοποιηµένα συστήµατα: 

             Διαχείρισης Ποιότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων του  

             (πρότυπο ΕΝ ISO 9001).

             Περιβάλλοντος (ΕΝ ISO 14001). 

             Υγιεινής και Ασφάλειας (OHSAS 18001).

Επιπλέον,  χάρη στο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας που παρέχει 

πλήρη ιχνηλασιµότητα στο σύνολο των διεργασιών και στο εργαστήριο 

ποιοτικών ελέγχων, το Εργοστάσιο ανταποκρίνεται µε επιτυχία ακόµα 

και στις πιο αυστηρές προδιαγραφές και έχει εξασφαλίσει ειδικές 

πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις όπως:

             BOEING approved subcontractor. (No.695489)

             NATO approved manufacturer.

             NADCAP certification for global Aerospace Industry Subcontractor.

             Εγκεκριµένος κατασκευαστής για το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης.

             Εξουσιοδότηση από το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης για χειρισµό  

             διαβαθµισµένου υλικού.

Τις ανωτέρω πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις διαθέτουν ελάχιστες εταιρείες 

στο διεθνή χώρο.

Σχεδιασµός

Μελέτη

Aνάπτυξη

Προτυποποίηση

Κατασκευή 

1. Γαλβανιστήριο

2. Μονάδα βαφής
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ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ  

Στατική και δυναµική µελέτη κατασκευών µε τη χρήση πεπερασµένων 

στοιχείων (Finite Elements Analysis). 

Προσοµοίωση ψύξης ηλεκτρονικών συστηµάτων σε συνδυασµό µε 

ανάλυση µεταφοράς θερµότητας (Computational Fluid Dynamic).

Βιοµηχανοποίηση και κατασκευή πρωτοτύπων σε ένα από τα πιο 

σύγχρονα κέντρα προτυποποίησης στην Ευρώπη, το οποίο βρίσκεται 

στις εγκαταστάσεις του οµίλου της INTRACOM, στην Παιανία Αττικής.
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To σύνολο του εξοπλισµού βασίζεται σε εφαρµογές CNC και αποτελείται από:

 Γραµµές CNC κοπήs & διάτρησηs γωνιών  

  (Μέγιστη διάσταση L200 x 30mm)

 Γραµµές CNC κοπήs, διάτρησης και µαρκάρισµατος ελασµάτων. 

 α. Οξυγόνου (Μέγιστο πάχος κοπής χάλυβος 120mm. Διαστάσεις  

 τράπεζας 2.500 x 13.500mm)

 β. Πλάσµατος (Μέγιστο πάχος  κοπής: Χάλυβας 25mm, Αλουµίνιο  

 20mm & Ανοξείδωτος Χάλυβας  20mm. Διαστάσεις τράπεζας:  

 2.000 x 14.000mm) 

 Γραµµή CNC κοπής & διάτρησης δοκών (Μέγιστη διάσταση: ΗΕΜ 1000)

 Γραµµή κοπής αναπτύγµατος σωλήνων (Μέγιστη διάµετρος 815mm και  

 µήκος έως 18.200mm)

 Γραµµή CNC δύο κεφαλών συγκόλλησης βυθιζόµενου τόξου για  

 σύνθετες δοκούς, Ισχύος (1.000A)  2 x 1.500 x 15.000mm (ύψος 1.700mm).

 Αυτόµατη γραµµή CNC (Robot) κοπής και συγκόλλησης (Μέγιστες  

 διαστάσεις 1.500 x 27.000mm)

 CNC υδραυλικός κύλινδρος διαµόρφωσης ελασµάτων (Μέγιστες  

 διαστάσεις L=3.000mm και πάχος: 40mm).

 CNC µηχανές διάτρησης ελασµάτων (Μέγιστο πάχος 40mm)

 Ψαλίδι διαστάσεων L=3.000mm, κοπή µέχρι και πάχος: 12,7mm

 Στράτζες: µήκους 2.000 – 6.000mm

 Υδραυλικός κουρµπαδόρος διαµόρφωσης διατοµών µορφοσίδηρου. 

 Συγκόλληση MIG-MAG, 22 µηχανές από 5 kVA έως 152 kVA.

 Αυτόµατη γραµµή αµµοβολής και βαφής primer, διαστάσεων πλάτος  

 2.500mm και ύψους 700mm.

 Κινούµενος θάλαµος βαφής & ξήρανσης διαστάσεων 10m x 20m

Το Εργοστάσιο διαθέτει επίσης:

 Πιστοποιηµένες διαδικασίες για συγκολλήσεις ειδικών χαλύβων (πχ. StE690).

 Πιστοποιηµένα συστήµατα βαφής, τα οποία επιλέγονται βάση των  

 συνθηκών περιβάλλοντος της κάθε κατασκευής.

 Ειδικό χώρο προ-συναρµολόγησης σύνθετων µεταλλικών κατασκευών.

ΜΟNΑΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η µονάδα  
µεταλλικών 
κατασκευών 
καταλαµβάνει 
έκταση 15.000m2 
στεγασµένων χώρων, 
µε κύριο αντικείµενο 
την παραγωγή 
µεταλλικών 
προϊόντων  
& κατασκευών 
υψηλών 
προδιαγραφών  
& απαιτήσεων. 

2. Γραµµή σύνθετων 
    δοκών

3. Παντογράφος  
    πλάσµατος

4. Υδραυλικός  
    κύλινδρος

1. Γραµµή επεξεργασίας
    σωλήνων
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METAΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή σύνθετων 

µεταλλικών κατασκευών υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, παρέχοντας 

ολοκληρωµένες λύσεις που περιλαµβάνουν: 

Μελέτη, κατασκευή, ανέγερση. 

 

 Μεταλλικά κτίρια. 

 Υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και αισθητικής, πολυώροφα  

 µεταλλικά κτίρια µεγάλων διατοµών µορφοσιδήρου ή  

 σύνθετων δοκών.

 Στάδια – Υπόστεγα. 

 Στέγαστρα χωροδικτυωτών σωληνωτών φορέων µεγάλων  

 ανοιγµάτων.

 ΙΝΤRAPARK ®.

 Τυποποιηµένες, λυόµενες, µεταλλικές πλατφόρµες  

 στάθµευσης αυτοκινήτων.

 Βιοµηχανικός Εξοπλισµός & Υποδοµή. 

 Ταινιογέφυρες, σιλό, ηλεκτροστατικά φίλτρα, κλπ.

 Ειδικές κατασκευές. 

 Τυποποιηµένα συστήµατα διαδρόµων και κλιµακοστασίων  

 µε απεριόριστη ανάπτυξη στον χώρο για εξασφάλιση πρόσβασης  

 σε µεγάλα βιοµηχανικά συγκροτήµατα.

Η µονάδα µεταλλικών κατασκευών του Εργοστασίου 
έχει ως βασικό αντικείµενο την παραγωγή δικτυωτών 
κατασκευών από διατοµές µορφοσιδήρου & µεταλλικών 
κατασκευών βαρέως τύπου. 

ΔΙΚΤΥΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ  
& ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οι δικτυωτές κατασκευές αφορούν κυρίως  έργα 

υποδοµής στους τοµείς της ενέργειας & των 

τηλεπικοινωνιών. Στους τοµείς αυτούς η ΙΝΤRΑΚΑΤ 

κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά,  

µε έντονη εξαγωγική δραστηριότητα στο χώρο  

των Βαλκανίων & της Κύπρου. 

Κύρια Προϊόντα:
 Πυλώνες µεταφοράς ενέργειας διαφόρων τύπων  

 (150kV, 400kV κ.λ.π.) 

 Πελάτες: ΔΕΗ, AREVA, SIEMENS Hellas, TEΡΝΑ

 Ικριώµατα Υποσταθµών.  

 Πελάτες: ΔΕΗ, AREVA, ALSTHOM, ABB Hellas  

 ABB ΑG Germany, SIEMENS Hellas  

 & SIEMENS AG Germany.

 Ιστοί και εξαρτήµατα αυτών.

 Τηλεοπτικοί, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,  

 διαφόρων τύπων, βάσει φορτίων (πλήθος και τύποι  

 κεραιών), ύψους κ.λ.π.

 Πελάτες: ΟΤΕ, VODAFONE, TIM, COSMOTE, MEGA,  

          ANTENA, ALPHA, GLOBUL, ARMENTEL,  

 VODAFONE Albania, CONNEX Romania κ.λ.π.

 Πυλώνες ηλεκτροκίνησης σιδηροδροµικού  

 δικτύου. 

 Πελάτες: ΑΒΒ, BALFOUR BEATTY RAIL S.p.A.

 Πύργοι Ραντάρ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ       ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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ΕΡΓΟ ΠΕΛΑΤΗΣ ΒΑΡΟΣ (Kg ) ΕΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ:  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΤΟΥ GRAND STAND

Κ/ΞΙΑ ΕΤΕΘ - J&P - ΓΕΚ 530.000 2002-2003

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ: 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΤΗΣ ARENA

Κ/ΞΙΑ ΕΤΕΘ - J&P - ΓΕΚ 235.000 2003

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
TAE KWON DO

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 1.400.000 2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

J&P Α.Ε. 358.000 2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ

1.100.000 2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 
ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

J&P Α.Ε. 5.390.000 2003-2004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κ/ΞΙΑ ΜΟΧΛΟΣ -
INTRAKAT - ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ATEE

615.000 2004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. 450.000 2005

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ

KAZINO ΠΑΡΝΗΘΑΣ 130.000 2005

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
CARREFOUR ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. 123.200 2005

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 240.000 2005

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΝΕΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΤΕ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

ΑΚΤΩΡ 950.000 2005

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΙΝΙΟΓΕΦΥΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ  
ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ

Δ.Ε.Η. Α.Ε. 1.500.000 2005/2006

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΚΕΠΑΣΤΩΝ 
ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΤΕΦΡΑΣ  
ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Δ.Ε.Η. Α.Ε. 450.000 2005

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ/ LAFARGE 480.000
υπό εκτέλεση

2006

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 1.450.000
υπό εκτέλεση

2006



Η µονάδα 
ηλεκτροµηχανικών 
κατασκευών 
καταλαµβάνει 
έκταση 8.000m2 
στεγασµένων χώρων 
µε κύριο αντικείµενο 
την κατασκευή: 
Ολοκληρωµένων 
προϊόντων από 
λεπτό έλασµα 
και εξαρτηµάτων 
για αµυντικές 
εφαρµογές.

 Κύριες δραστηριότητες της µονάδας είναι:

 Επεξεργασία λεπτών ελασµάτων χάλυβα, ΙΝΟΧ και αλουµινίου,

               σε αυτόµατες γραµµές punching, ροµποτικών στραντζών 

               & απογρέζωσης.

 Συγκολλήσεις ΜΙG/TIG και αυτογενής συγκόλληση (Spot Welding)  

 εξαρτηµάτων αλουµινίου & χάλυβα.    

 Τοποθέτηση ενθέτων διαφόρων τύπων.

 Επιφανειακές επεξεργασίες.

 Μεταξοτυπία & µαρκάρισµα.

 Κατασκευή οικίσκων και καµπινών.

Η µονάδα ηλεκτροµηχανικών κατασκευών διαθέτει 
πλήθος εξειδικευµένων διεργασιών.

Επιφανειακές προστασίες:
 Παθητικοποίηση αλουµινίου & ανοξείδωτου χάλυβα.

 Χρωµάτωση αλουµινίου.

 Χηµική επινικέλωση αλουµινίου & χάλυβα.

 Φωσφάτωση χάλυβα. 

 Hλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση χάλυβα.

Βαφές: 
 Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. 

 Υγρή βαφή. 

 Ηλεκτρολυτική βαφή.

Ειδικές Διεργασίες: 
 Χηµική συγκόλληση (bonding).

 Μεταξοτυπία.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ανωτέρω διεργασίες διατίθενται και σύµφωνα 

µε τις πλέον αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (LF directive, R.o.H.S. directive).

ΠΕΛΑΤΕΣ

INTRACOM Τelecom, INTRACOM Defense Electronics, OPTRONICS, 

RHEINMENTAL, ZEISS, Krauss Maffei Wegmann.

ΜΟNΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Η µονάδα ηλεκτροµηχανικών κατασκευών 
του Εργοστασίου κατασκευάζει τυποποιηµένα 
και ειδικά προσαρµοσµένα ελασµατουργικά 
προϊόντα και περιβλήµατα εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου για στέγαση εξοπλισµού 
(enclosures). 

ΚΑΜΠΙΝΕΣ
Διατίθεται µεγάλη ποικιλία προϊόντων ειδικά προσαρµοσµένων 

στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών. 

Καµπίνες ειδικών εφαρµογών στέγασης: 

               Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισµού.

               Τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών συστηµάτων. 

               Οπτικών ινών.

για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

Οι καµπίνες INTRAΚΑT διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά 

συνδεσµολογίας, διαχείρισης και επεκτασιµότητας. Επιπλέον 

παρέχονται δυνατότητες σχεδιασµού και ανάπτυξης  ειδικών 

λύσεων ανάλογα µε τις απαιτήσεις του πελάτη.

ΚΑΜΠΙΝΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)
Διατίθενται διάφοροι τύποι καµπινών εσωτερικού χώρου 

και συναφών παρελκοµένων τους. Υπάρχει δυνατότητα 

διαφοροποίησης των διαστάσεων σύµφωνα µε τους κανονισµούς 

ETSI και 19’’.

 Καµπίνες µε ανοίγµατα αερισµού. 

 (Με ή χωρίς πόρτες).

 Καµπίνες EMC (ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας).

 Ικριοσειρές.

ΚΑΜΠΙΝΕΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)
Οι καµπίνες σχεδιάστηκαν για λειτουργία κάτω από ακραίες 

κλιµατολογικές συνθήκες σύµφωνα µε τον ορισµό των συστάσεων 

ETSI 300 019-1-4, παράρτηµα Α1. 

 Καµπίνες αντιβανδαλιστικού τύπου. 

 Αντοχή σε καιρικές συνθήκες (βαθµός προστασίας IP55) 

 και άριστη ποιότητα σε βεβαρηµένο και διαβρωτικό  

 περιβάλλον. Κατασκευάζονται από εν θερµώ γαλβανισµένη 

 λαµαρίνα (επικάλυψη ψευδαργύρου 600 gr/m2) 

 και υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία φωσφάτωσης 

 και ηλεκτροστατικής βαφής πολυεστερικής πούδρας. 

 Αντοχή σε σεισµική δραστηριότητα χωρίς επιδράσεις   

 στην κατασκευαστική ακεραιότητά τους. 

 Εναλλάκτες θερµότητας και διπλά µονωµένα τοιχώµατα 

 εξασφαλίζουν την ψύξη του εξοπλισµού.

 Διατίθενται ενσωµατωµένοι ρυθµιστές θερµοκρασίας για 

 την διαχείριση της λειτουργίας των εναλλακτών θερµότητας 

 και των ανεµιστήρων. Μετάδοση και αναφορά συναγερµών 

 µέσω Συστήµατος Διαχείρισης Δικτύου (NMS reporting).

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
Κατασκευάζονται υψηλής αισθητικής τηλεφωνικοί θάλαµοι (booths) 
διαφόρων τύπων, οι οποίοι παρέχουν άνεση στους χρήστες και 

εγκαθίστανται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μελετώνται και σχεδιάζονται εύχρηστες, ειδικά προσαρµοσµένες 
κονσόλες µε βάση τις εργονοµικές και ανθρωποµετρικές ανάγκες 
των χρηστών. 
Ενδεικτικές εφαρµογές: Κονσόλες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
στα αεροδρόµια Ελληνικού & Τεχεράνης,  κονσόλες ελέγχου 

θαλάσσιας κυκλοφορίας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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1. Τερµατικό Coronis®

2. Infokiosk

1

2



Η ΙΝΤRΑΚΑΤ κατέχει εδώ 
και είκοσι χρόνια ηγετική θέση 
στην αγορά των οικίσκων  
στην Ελλάδα και στην ευρύτερη 
περιοχή της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. 
Προσφέρεται µεγάλη γκάµα 
προκατασκευασµένων 
µεταλλικών οικίσκων 
καλύπτοντας  το σύνολο σχεδόν 
των απαιτούµενων εφαρµογών.   

Με πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής  

από τον σχεδιασµό έως και το τελικό προϊόν, 

το Εργοστάσιο διαθέτει µία από τις πιο 

σύγχρονες γραµµές παραγωγής οικίσκων,  

σε διακεκριµένη έκταση 4.000m2  µε 

δυνατότητα παραγωγής 100 τεµαχίων 

ανά µήνα.

Με βάση τη µακρόχρονη κατασκευαστική 

εµπειρία του Εργοστασίου και την ποιοτικά 

άρτια σχεδίαση και παροχή υπηρεσιών, 

παράγονται αξιόπιστα και ανθεκτικά 

προϊόντα, προσαρµοσµένα στις ανάγκες

του πελάτη. Πελάτες της ΙΝΤRΑΚΑΤ είναι  

οι σηµαντικότεροι κατασκευαστές και 

παροχείς στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, 

τεχνικές εταιρείες, ιδιωτικοί και δηµόσιοι 

φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όλοι οι οικίσκοι είναι µελετηµένοι ώστε  

να ικανοποιούν τις απαιτήσεις στατικότητας, 

υδατοστεγανότητας (µε δείκτη έως IP 54), 

αντιδιαβρωτικής προστασίας, θερµοµόνωσης, 

ηχοµόνωσης κλπ.

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Οικίσκοι στέγασης ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
   Κινητής τηλεφωνίας.

   Ασύρµατων δικτύων τηλεπικοινωνιών.  

   Συστηµάτων εντοπισµού (RADAR).

   Τηλεοπτικών µεταδόσεων.

   Επικοινωνιών σιδηροδροµικών δικτύων.

   Αµυντικών εφαρµογών.

Οικίσκοι για την στέγαση Γεννητριών
Οικίσκοι για την στέγαση Η/Ζ και δεξαµενών πετρελαίου, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνεχής παροχή ρεύµατος στον εξοπλισµό. 

Μονώροφα και Διώροφα Συγκροτήµατα Οικίσκων 
Συνδυασµοί οικίσκων για  στέγαση εξοπλισµού και προσωπικού.

Οικίσκοι Σταθµών Βάσης µε αυτοστήρικτους Ιστούς 
Συνδυασµός οικίσκου και αραχνοειδούς ιστού για τη δηµιουργία 

αυτόνοµων σταθµών κινητής τηλεφωνίας. Οι σταθµοί αυτοί απαιτούν  

πολύ µικρό χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης (µεταφοράς από 

σηµείο σε σηµείο).

Συναρµολογούµενοι Οικίσκοι (FLAT PACK) 
Το σύνολο των παραπάνω οικίσκων διατίθεται και σε 

αποσυναρµολογηµένη µορφή (flat pack). Η µορφή αυτή οικίσκων 

προσφέρει σηµαντική εξοικονόµηση κόστους µεταφοράς καθώς και 

ευκολία µεταφοράς και συναρµολόγησης στο πεδίο, σε περιπτώσεις  

όπου δεν υπάρχει πρόσβαση.

Επίσης κατασκευάζονται: Προκατασκευασµένες σχολικές αίθουσες 

µε προδιαγραφές του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων για την άµεση 

εξυπηρέτηση των αναγκών των σχολείων της χώρας, γραφεία και χώροι 

υγιεινής.

ΠΕΛΑΤΕΣ: Cosmote, Vodafone Global, Vodafone Hellas, Vodafone Albania, 

TIM, OTE, OΣΕ, ΑΜC, Romtelecom, Globul, Telelink, Hellascom,  

ΙΝΤRΑCOM Telecom, Armentel Mobile, Mega Τηλέτυπος, ΑLTER Channel, 

Alpha TV, ABB, Romcon, Siemens AG (Global Partner), Siemens Dubai,  

Siemens Pakistan, Siemens Ελλάς, OΣΚ, Connex Romania.



Η ΙΝΤRAKAT σαν µέλος του οµίλου ΙΝΤRACOM HOLDINGS,  

του µεγαλύτερου εγχώριου προµηθευτή αµυντικών ηλεκτρονικών 

συστηµάτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων, µέσω του κλάδου 

µεταλλικών κατασκευών έχει έντονη παρουσία στο χώρο των αµυντικών 

εφαρµογών. Η παρουσία αυτή, εδώ και χρόνια, αποτελεί στρατηγική 

επιλογή της εταιρείας, η οποία στηρίζεται σε συνεχείς επενδύσεις 

σηµαντικών κεφαλαίων σε εξοπλισµό, οργάνωση και ανθρώπινο δυναµικό.

Το Εργοστάσιο µέσω της συµµετοχής του σε πλήθος στρατιωτικών 

προγραµµάτων, έχει καθιερωθεί και αναγνωριστεί για τα υψηλά 

πρότυπα ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών του, στο 

χώρο µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές, όπως είναι αυτός 

των αµυντικών εφαρµογών. Απόδειξη αποτελεί το πλήθος των 

πιστοποιήσεων και διαπιστεύσεων που διαθέτει.

Oι δραστηριότητες της εταιρείας στο χώρο των στρατιωτικών εφαρµογών 

αντιπροσωπεύουν σηµαντικό τµήµα του κύκλου εργασιών και πιο 

συγκεκριµένα περιλαµβάνουν: 

 Κατασκευή προϊόντων από λεπτό έλασµα. Κοπή, διαµόρφωση,  

 επιφανειακή προστασία και βαφή χάλυβα, αλουµινίου 

 και ανοξείδωτου χάλυβα. Οι παραπάνω κατεργασίες υλοποιούνται  

 µε βάση τις  απαιτούµενες στρατιωτικές προδιαγραφές (military  

 standards). Το Εργοστάσιο διαθέτοντας εξειδικευµένο εξοπλισµό 

 επιφανειακών διεργασιών & βαφών, καλύπτει το σύνολο σχεδόν 

 των απαιτήσεων του τοµέα.

 Αναβάθµιση & µετατροπή υπάρχοντος στρατιωτικού υλικού 

 όπως: Διάφοροι τύποι οχηµάτων, τεθωρακισµένα οχήµατα 

 µεταφοράς προσωπικού κ.α. 

Οι παραπάνω δυνατότητες, οι µεγάλοι στεγασµένοι χώροι, ο σύγχρονος 

εξοπλισµός καθώς και η τεχνογνωσία στο χώρο των συγκολλήσεων (ειδικοί 

χάλυβες, χάλυβες θωράκισης) καθιστούν την INTRAKAT µόνιµο συνεργάτη 

των µεγαλυτέρων βιοµηχανιών του χώρου.

ΠΕΛΑΤΕΣ: ΙΝΤRACOM Defense Electronics, Raytheon, THALES, 

KONGSBERG, MATRA, BOEING, HDW, NOSKE-KAESER, DAHER L’HOTELLIER, 

KMW, MOOG, Υπουργείο Εθνικής Αµύνης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το γαλβανιστήριο της ΙNTRAKAT είναι από τα µεγαλύτερα και τα πιο 

σύγχρονα στην Ελλάδα (µε στεγασµένο χώρο 2.000m2). Η διαδικασία 

γαλβανίσµατος που ακολουθείται, για την επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας 

επικάλυψης έναντι της διάβρωσης ακολουθεί διεθνείς προδιαγραφές  

όπως ISO 1461, ASTM A-123, DIN 50928, DIN 50976, BS729.

Οι εγκαταστάσεις του γαλβανιστηρίου περιλαµβάνουν συνολικά  

11 δεξαµενές  οι οποίες εξυπηρετούνται από 7 γερανογέφυρες.

Ο ψευδάργυρος που χρησιµοποιείται στο γαλβανιστήριο της εταιρείας µας 

είναι ποιότητας SHG και καθαρότητος 99,995 %.

Το γαλβανιστήριο έχει την δυνατότητα γαλβανίσµατος µεταλλικών 

κατασκευών µε µήκος µέχρι και 14 m.

To γαλβάνισµα παρέχει πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία κάτω από 

αντίξοες συνθήκες (θαλάσσιο, διαβρωτικό και όξινο περιβάλλον). 

Με το εν θερµώ γαλβάνισµα δεν απαιτείται συντήρηση των µεταλλικών 

κατασκευών και στις περισσότερες εφαρµογές εξασφαλίζεται πλήρης και 

ανθεκτική προστασία, µεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία, ενώ το κόστος 

µακροπρόθεσµα είναι ιδιαίτερα χαµηλό. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Tο Εργοστάσιο της ΙΝΤRΑΚΑΤ παρέχοντας γαλβανισµένες κατασκευές 

υψηλής ποιότητας θεωρείται πρωτοπόρο σε θέµατα προστασίας του 

Περιβάλλοντος. 

Οι πρότυπες εγκαταστάσεις βιολογικής απολίπανσης και εξουδετέρωσης 

λειτουργούν ως «κλειστό κύκλωµα επεξεργασίας και ανακύκλωσης 

αποβλήτων» µε την χρήση φιλικών προς το περιβάλλον χηµικών 

συστατικών στη διαδικασία της επιφανειακής επεξεργασίας των µετάλλων. 

Ρύποι και απόβλητα ανακυκλώνονται και επαναχρησιµοποιούνται ως 

χηµικά συστατικά στην παραγωγική διαδικασία, µειώνοντας ταυτόχρονα 

τους χρόνους διεργασιών και την κατανάλωση ψευδαργύρου και 

εξασφαλίζοντας τον πλήρη έλεγχο περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Οι ελάχιστες τελικές εκποµπές ρύπων δεν βλάπτουν το περιβάλλον.

Στο χηµείο του εργοστασίου ελέγχεται διαρκώς η χηµική σύσταση των 

δεξαµενών οξέων, flux και ψευδαργύρου. Παράλληλα, η κλειστού τύπου 

δεξαµενή ψευδαργύρου δεν µολύνει τον αέρα χάρη στο σύγχρονο 

σύστηµα απορρόφησης και φιλτραρίσµατος, εξασφαλίζοντας έτσι την 

προστασία του προσωπικού.

Διαστάσεις Δεξαµενής Γαλβανίσµατος: 9,50m Χ 1,20m Χ 1,80m

Ετήσια Παραγωγική Δυνατότητα: 24.000 ΤΝ

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΑΔΑ  ΘΕΡΜΗΣ  ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗΣ  (ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ)

Δεξαµενή 
ψευδαργύρου

2019



ΠΕΛΑΤΕΣ

VODAFONE HELLAS

ROMTELECOM ROMANIA TELELINK BULGARIA

MEGA ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ALPHA TV

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ INTRACOM
TELECOMMUNICATION SYSTEMS

INTRACOM
DEFENSE ELECTRONICS

SIEMENS GREECE ΒΙΟΤΕΡ

VODAFONE GLOBAL VODAFONE ALBANIA

GLOBUL BULGARIA HELLASCOM FYROM

ARMENTEL MOBILE ARMENIA ALTER CHANNEL

SIEMENS DUBAI

CONNEX VODAFONE ROMANIA

ΑΚΤΩΡ J&P ΑΒΑΞ

COSMOTE

ΑΒΒ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

RAYTHEON

HDW

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ MOOG ZEISS

DAHER L`HOTELLIER BOEING NOSKE-KAESER

THALES MATRAKONGSBERG

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ COSMOFON - FYROM ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΕΝNΑAREVAALSTOM

SIEMENS PAKISTAN

ROMCON - ROMANIA

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

AMC ALBANIA TIM

KMW

SIEMENS -AG



ΕΔΡΑ:
19 χλµ. Λεωφ. Παιανίας - Μαρκοπούλου 

190 02 Παιανία Αττικής
Τηλ.: 210-6677700, Fax: 210-6646354

                 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
 5 χλµ. Λάρισας - Τυρνάβου

415 00 Γιάννουλη Λάρισας
Τηλ.: 2410-567200, Fax: 2410-591461

e-mail: sales@intrakat.gr

www.intrakat.gr
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