
Τρείς Γενιές κοντά
στον επαγγελματία!



JUNIOR

Μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες εταιρίες στο χώρο, είναι μία οικογενειακή επιχείρηση 
που βρίσκεται ήδη στην 3η γενιά της και μετράει 85 χρόνια ιστορίας (έτος ίδρυσης 1929). Το 
Group Polin αποτελείται από τις Ing. Polin & C. Spa, Polin Engineering, Ostali Srl, Mixer Srl &  
Ram Srl, με όλη τη γκάμα των προιόντων της να παράγεται εντός της Ιταλίας.

Eπώνυμες Συνεργασίες που Αντέχουν στο Χρόνο

Αυτόματα συγκροτήματα 
croissants έως 12.000 τεμάχια 

ανα ώρα.

Αυτόματο κοπτικό γεμιστικό &
διπλωτικό σφολιατοειδών 4 και 6 μέτρων.

Νέα Σειρά Περιστροφικών 
φούρνων αρτοποιίας, 

μικρότερων διαστάσεων, 
με ψήλότερο καρότσι 18-20 

θέσεων 60x80, 70x100  
& 80x100 εκ.

ROTO BRAVO

ROTO AVANT

Περιστροφικοί φούρνοι 
βαρέως τύπου  αρτοποιίας 
18 θέσεων 60x80, 70x100, 

80x100 εκ.

SCOOTER

Περιστροφικοί φούρνοι 9 
λαμαρινών 40x60 ή 50x60 

αερίου ή ρεύματος με 
στόφα.

Η κλασσική  σειρά περιστροφικών φούρνων, 
ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας 18-36 θέσεων 

για 40x60, 50x60, 50x70, 60x80, 60x100, 
70x100 ή 80x120  εκ. πετρελαίου, αερίου 

ή ρεύματος.

Τελαρωτοί φούρνοι 
ρεύματος με ή χωρίς 
ατμοδότηση απο 2-6 

λαμαρίνες 40x60 ή 46x76  
και δυνατότητα συνδιασμών 

με σείρα WIND.

STRATOSWIND+STRATOS

Ταχείες καταψύξεις
5 & 14 θέσεων 

40x60 εκ. & από 
1 ως 10 καρότσια.

Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρηση, 
Κατάψυξη & με ρυθμ. υγρασία, 

Στόφες Ψυγεία, Ειδικά για Σοκολάτα 
& Ταχ. Κατάψυξης.

Mηχανές παραγωγής απλών, δίχρωμων και γεμιστών 
βουτημάτων & ειδών ζαχαροπλαστικής, για λαμαρίνες 

40x60, 50x70, 60x80, 60x100 & 70x100 εκ.

MULTIDROP

TWINY

POCKET
ROTO DRAGO

Αυτόματα συστήματα παραγωγής ψωμιού, 
αρτοσκευασμάτων, βουτημάτων και 

φούρνοι τούνελ όλων των τύπων.

Φούρνοι 
κυκλοφορίας 

αέρος στατικοί 
για 5, 9 ή 10 

λαμαρίνες 40x60 
εκ. με ή χωρίς 
θερμαινόμενο 

ταμπάνι.

UNICO WIND

Στόχος μας να προσφέρουμε άριστη σχέση 
τιμής και είδους, χωρίς συμβιβασμούς στην 
ποιότητα. Με επώνυμες συνεργασίες με 

οικογένειες όπως εμείς και εσείς, τεχνική βοήθεια, μεγάλη 
παρακαταθήκη ανταλλακτικών, οικονομική υποστηρίξη και            
80 χρόνια πείρας, στην υπηρεσία σας.

POCKET - ROTOAVANT PELLET

Νέα Σειρά Περιστροφικών φούρνων με καύση PELLET 
αρτοποιίας, μικρότερων διαστάσεων, με καρότσι 18 

θέσεων 40x60, 60x80, 80x100 & 80x120 εκ.

Ημιαυτόματο σύστημα 
φουρνίσματος ξεφορνίσματος 
για τελαρωτους φούρνους.



DRAGO DRAGO + TV SYNCRONTWIN DRAGO TV SYNT - TV DRAGO

Συγκροτήματα 
παραγωγής 

για ciabbata, 
τσουρέκι, ψωμί, 

sandwich, 
κουλούρι 

Θεσσαλονίκης.
Ζυγοκοπτικά από 50 έως 
2.000 γραμμάρια με 1 ή 3 

πιστόνια.

Κώνοι 
στρογγυλοποίησης με 
teflon έως 3.900 γρ.

Προστόφες απο 
160 έως 440 
τεμάχια.

Τελαρωτοί Αρτοκλίβανοι (DRAGO), Κυκλοθερμικοί με 1 ή 2 καμίνια (TWINDRAGO), Σωληνωτοί Μεταλλικοί και Χτιστοί (TV SYNT - TV DRAGO), 
και για ξύλα ή pellet. Ηλεκτρικοί με κεραμικές ή σωληνωτές αντιστάσεις (EL.DRAGO - ELEKTROS M), συνδιασμού 3 ορόφων κυκλοθερμικών ή 

σωληνωτών & 1 ηλεκτρικό (DRAGO + TV SYNCRON). Μοντέλα 3, 4, 5 ορόφων (για στενούς χώρους), 
6 & 7 ορόφων βιομηχανικοί, απο 3 έως 21 τελάρα.

Πλαστικές 6
κυλίνδρων βαρέως 
τύπου.

Στόφες - καταψύξεις 
νέας τεχνολογίας για 
αργή ωρίμανση έως   

21 καρότσια.

Ψύκτες νερού από 100 έως 
300 λίτρα και αναμίκτες με 

ή χωρίς προγράμματα.

Ταχυζυμωτήρια βαρέως τύπου 35 - 
300 κιλών, σταθερά & εξερχόμενου 

κάδου, βαμμένα ή ανοξείδωτα.

Ταχυζυμωτήρια ανατρεπόμενα βαρέως 
τύπου 100-300 κιλών σε ζυγοκοπτικό ή 
πάγκο, & με διπλή ανατροπή, βαμμένα 

ή ανοξείδωτα.

Ζυμωτήρια σπιράλ-
φουρκέτας από 80 έως 180 
κιλών απλά ή εξερχόμενα, 

με 1 ή 2 μοτέρ. 

Ταχυζυμωτήρια με 
μπράτσα 50 - 130 

κιλών βαμμένα 
ή ανοξείδωτα.

Ακόμα αντιπροσωπεύουμε στην Ελληνική Αγορα τους οίκους:

Πλυντήρια για σκεύη, δοχεία, 
λαμαρίνες, πιάτα, ποτήρια και δίσκους 
κλπ. με πόρτα ή τύπου τούνελ. 
Κατασκευάζονται με 
πλήρη συμμόρφωση 
στις οδηγίες του 
HACCP.

Μηχανές παγωτού και 
ειδών ζαχαροπλαστικής 
με ενσωματωμένο 
παστεριωτή και 
κατασκευαστή σε μία 
μόνο μηχανή σειρά 
Trittico και κλασσικά 
μηχανήματα παγωτού: 
παστεριωτές, σιλώ 
ωρίμανσης παγωτού, κατασκευαστές 
παγωτού, μηχανές κρέμας, σαντιγύ και 
εξοικονομητές νερού.

Μ η χαν έ ς 
κοπής τόστ - φρυγανιάς, επιτραπέζιου - επιδαπέδιου ή 
βιομηχανικού τύπου απο 7 έως 18 χιλ. Τρίφτες ψωμιού 
με χοάνη έξόδου αλουμινίου.

Αυτόματες 
μηχανές 

για γεμιστά  
σοκολατάκια.

Στρωτήρες Σοκολάτας 
με ηλεκτρονικό χειριστήριο 
απο 15 έως 160 κιλά ωριαία 
παραγωγή με ή χωρίς ταινία 
επικάλυψης. Ψυκτικά τούνελ 
από 4 έως 12 μέτρα.

Σφολιατομηχανές επιτραπέζιες και επιδαπέδιες, 
βαμμένες ή ανοξείδωτές, απλές ημιαυτόματες ή πλήρως 

αυτόματες με Touch Screen 100 προγραμμάτων.

Πρέσσες Ζύμης & Βουτύρου, Διαιρέτες 
& Στρογγυλοποιητές Ζύμης αυτόματοι 
& ημιαυτόματοι από 12 έως 2.000 γρ.

Μιξερ ζαχαροπλαστικής απο 40 έως 100 λίτρα, 
βαρέως τύπου, με ψηλή κολώνα, βαμμένα ή 

ανοξείδωτα, με ή χωρίς inverter, με δυνατότητα 
χειριστηρίου με προγράμματα.

Ζυγοκοπτικές και πλαστικές μηχανές ζύμης. 
Προστόφες ζύμης όλων των τύπων και αυτόματες 
γραμμές αρτοποιίας κατόπιν παραγγελίας.

του Group Polin

EL. DRAGO AVANTELEKTROS F



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :  9ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς 
τηλ. 2310/781.817, 782.773, 531.421, 536.377
ΑΘΗΝΑ : Αρδητού 14 - Μέτς Τ.Κ. 11636 τηλ. 210/92.14.207 τηλ. & fax 
92.23.789 ΚΡΗΤΗ : Μηνάς Καλουδάκης Μαυσώλου 180 - Ηράκλειο τηλ. 
2810/222.705

Όλα τα παραπάνω έγιναν με σκληρή δουλειά, πολύ αγώνα και οικονομία, σε 80 χρόνια απο 3 γενιές της οικογένειας Παπακυριαζή, με την υποστήριξη 
και τη βοήθεια των πελατών μας, τους οποίους και ευχαριστούμε!

Άμεσα διαθέσιμοι!
Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας, διαθέτουμε:
- Ιδιόκτητο Εργοστάσιο, στην περιοχή Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης, πλήρως 

εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, καθώς και αποθήκες εμπορευμάτων 
και ανταλλακτικών, συνολικής επιφάνειας 3.000 τ.μ., και μισθωμένες αποθήκες 1.000 τ.μ.

- Ιδιόκτητο Κατάστημα, 550 τ.μ. με Γραφεία, Λογιστήριο και Έκθεση, στην οδό 
Δαναϊδων 7, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

- Μισθωμένη Έκθεση, 164 τ.μ. στην οδό Δωδεκανήσου 8, επίσης στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης.

- Ιδιόκτητο Κατάστημα -  Έκθεση, 140 τ.μ. στην οδό Αρδηττού 14, στο κέντρο της Αθήνας.
- Αποκλειστικό Αντιπρόσωπο για την Κρήτη, τον κ. Μηνά Καλουδάκη, στο Ηράκλειο.
- Δίκτυο δικών μας πωλητών σε όλη την Ελλάδα.
- Φορτηγά Αυτοκίνητα με Υδραυλικές Πόρτες, για την παράδοση των εμπορευμάτων 

στους πελάτες μας, και στόλο ακόμη μικρών φορτηγών και Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων, για 
παραδόσεις εντός πόλης, service, επίδειξη των μηχανημάτων και πωλήσεις.

- Παρέχουμε στους πελάτες μας πλήρεις μελέτες και υποδείξεις για την καλύτερη 
δυνατή αξιοποίηση των χώρων και του εξοπλισμού τους, παλιού και νέου, καθώς και 
εξειδικευμένους συνεργάτες για να τους βοηθήσουν να τελειοποιήσουν την τέχνη τους.

Ηλεκτρικούς στατικούς φούρνους, κουζίνες, βραστήρες κρέμας, λαδιού 
γάλακτος,σιροπιού απο 15 έως 250 λίτρα έμμεσης ή άμεσης θέρμανσης και ειδικούς βραστήρες για donuts, 
λουκουμάδες & τουλούμπες.

Ανοξείδωτες κατασκευές εργαστηρίων βαρέως τύπου (πάγκους, ερμάρια απλά ή συνθετα, τράπεζες εργασίας, 
λάντζες σκευών & χεριών με μπαταρίες με μηχανισμό ποδιού, καρότσια, λαμαρίνες κλπ.) και ψυγεία όλων των 
τύπων (πάγκους, θαλάμους για λαμαρίνες ή καρότσια, θαλάμους λυόμενους, ψυγεία βιτρίνες)  θερμοθαλάμους  

βιτρίνες, στόφες απλές & στόφες ψυγεία αυτόματες με προγραμματισμό. μπαίν μαρί σοκολάτας και ειδικές κατασκευές κατόπιν  παραγγελίας, ανάλογα τις 
ανάγκες του κάθε επαγγελματία, και με πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. και H.A.C.C.P.

Mελετάμε, Σχεδιάζουμε, Εξοπλίζουμε...
Oλοκληρωμένες Μελέτες Λειτουργίας

Κατασκευάζουμε:


