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Τα Νέα µας 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ INTERPLAST 
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ 

 
 

 
  Τον Αύγουστο του ’98 οραµατιστήκαµε µια εταιρεία η 
οποία θα κατακτούσε την πρώτη θέση στο χώρο των 
πλαστικών σωλήνων που βρίσκουν εφαρµογή στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις και παράλληλα θα άλλαζε το 
αρνητικό δεδοµένο που είχαν ως τότε οι εγχώριοι 
σωλήνες απέναντι στους εισαγόµενους. Μετά από 4 
χρόνια τα καταφέραµε όλοι µαζί. Μέτοχοι, διοίκηση, 
εργαζόµενοι. Με την βοήθεια και την ολόπλευρη στήριξη 
των πελατών µας και των συνεργατών µας, 
δηµιουργήσαµε έναν όµιλο στον κλάδο µας ο οποίος το 

2007 θα έχει κύκλο εργασιών πάνω από 32 εκ. Ευρώ εκ των οποίων τα 6 εκ. Ευρώ είναι 
εξαγωγές. Σήµερα λίγο πριν η Interplast εισέλθει στη δεύτερη δεκαετία της, οι νέες 
επενδύσεις µε τις τέσσερις νέες γραµµές παραγωγής θέτουν την εταιρεία σε άλλη τροχιά. 
Οραµατιζόµαστε µια εταιρεία παγκόσµια δύναµη στο χώρο των πλαστικών σωλήνων. Με το 
ίδιο πάθος, την ίδια υψηλού επιπέδου οργάνωση, µε σκληρή δουλειά και µε σταθερό 
προσανατολισµό στο ελληνικό ποιοτικό προϊόν θα προσπαθήσουµε να τα καταφέρουµε και 
πάλι όλοι µαζί. 

 
Τάσος Ριζόπουλος 

∆/νων Σύµβουλος – Γενικός ∆/ντής 

 
 
 
 
Η Interplast παράγει συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για κτιριακές εγκαταστάσεις 
ύδρευσης, θέρµανσης και αποχέτευσης. Η οικογένεια της αποτελείται από 150 µέλη µε 
διαφορετικές εθνικές, θρησκευτικές και πολιτισµικές καταβολές. Με 70 εργαζόµενους στην 
Κοµοτηνή, 35 στη Θεσσαλονίκη και 45 στην Αθήνα προσπαθούµε ο καθένας χωριστά αλλά και 
όλοι µαζί συλλογικά να φέρουµε την Interplast στην υψηλότερη θέση στον κλάδο των 
πλαστικών σωληνώσεων. Και αυτή η προσπάθεια δεν είναι εύκολη υπόθεση όταν η εταιρεία 
µας διασπάται σε 3 σηµεία στην Ελλάδα. Για αυτό λοιπόν σκεφτήκαµε έναν τρόπο για να 
έρθουµε όλοι πιο κοντά, µειώνοντας την απόσταση και µαθαίνοντας νέα για την εταιρεία µας 
από τα 3 διαφορετικά κέντρα εργασίας. Ελπίζουµε, η προσπάθεια µας να τύχει ανάλογης 
συµπαράστασης και θετικής ανταπόκρισης από όλους τους εργαζοµένους της εταιρείας µας και 
σας καλούµε όλους να συµµετέχετε στην έκδοση αυτού του τετραµηνιαίου ενηµερωτικού 
δελτίου φέρνοντας τις δικές σας ιδέες και προτάσεις στο τµήµα marketing! 

 
Τίνα Εκµεκτζόγλου 
Υπεύθυνη Marketing  

 

                   
Κοµοτηνή 

 
 

 
 

4 ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
 
 

 
 
 

    
 

 
 

 
 
 

  

Ένα νέο µηχάνηµα επεξεργασίας ορείχαλκου  

¾’’ – 2 ½’’ από την Ιταλία παραλείφθηκε  

τον Ιούλιο από την θυγατρική µας εταιρεία ΕΛΒΙΩΜ. 

Το νέο CNC µε αυτόµατη τροφοδοσία θα παράγει τα 

ορειχάλκινα ένθετα για τα εξαρτήµατα 

πολυπροπυλενίου Aqua-Plus καθώς και τους 

ορειχάλκινους αποστάτες.   

 
 

Ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2007 οι 
νέες εγκαταστάσεις γραφείων και 
αποθηκών στην Κοµοτηνή συνολικής 
έκτασης 4.000 τ.µ. Η συνολική έκταση των 
εγκαταστάσεων µας καλύπτει πλέον τα  
40.000 τ.µ. µε 3 ξεχωριστούς χώρους, 
παραγωγής, αποθηκών και γραφείων. 

 
Τέσσερις νέες γραµµές παραγωγής 
πλαστικών σωλήνων παρελήφθησαν τον 
Ιούλιο στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µας 
στη ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής. Οι νέες γραµµές 
παραγωγής θα παράγουν σωλήνες 
Αποχέτευσης Πολυπροπυλενίου µε 
ελαστικό δακτύλιο.  
Παράλληλα, θα πενταπλασιάσουν την 
παραγωγική δυνατότητα σε σωλήνες 
Πολυπροπυλενίου Random, πέραν του 
ενδιαφέροντος τους στα µεγάλα τεχνικά έργα 
της χώρας µας και θα αυξήσουν σηµαντικά 
τις εξαγωγές της Interplast. 



 
 
 
 
 

 

 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 
Πολλές συζητήσεις γίνονται για τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας µεταξύ των οποίων και η Γεωθερµία, η οποία 
κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στο χώρο των 
εφαρµογών. 
Η θερµότητα του εδάφους απορροφάται από σωληνώσεις 
που βρίσκονται θαµµένες στα 80 εκ. κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους ή από γεωθερµικές γεωτρήσεις.  
Στη συνέχεια δεσµεύεται από την αντλία νερού-νερού  η 
οποία προσθέτει επιπλέον ενέργεια σε αυτή την 
ανανεώσιµη, «δωρεάν» ενεργειακή πηγή στη διάρκεια 
µεταφοράς της στο εσωτερικό της κατοικίας, 
καλύπτοντας το 100% των αναγκών θέρµανσης της 
κατοικίας. Η εφαρµογή της γεωθερµίας συνδυάζεται  και 
λειτουργεί άψογα µε την εφαρµογή της ενδοδαπέδιας 
θέρµανσης, η οποία χρησιµοποιεί χαµηλές θερµοκρασίες 
νερού προσαγωγής για να πετύχει  οµοιόµορφη κατανοµή 
θερµότητας στο χώρο µε χαµηλότερη κατανάλωση 
ενέργειας. 
 

Η Interplast είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο της που συµµετέχει ανελλιπώς  από το 
2000 σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού καταφέρνοντας να ισχυροποιήσει την θέση της 
έναντι στον ανταγωνισµό και να δραστηριοποιείται εντονότερα και αποτελεσµατικότερα σε 
περισσότερες από 25 χώρες σε όλον τον κόσµο. Στην προσπάθεια ανάπτυξης της 
εξαγωγικής µας δραστηριότητας, η εταιρεία συµµετείχε φέτος σε 5 εκθέσεις του 
εξωτερικού και πιο συγκεκριµένα: 

• 6-10/3/2007  “ISH”,  Φρανκφούρτη, Γερµανία   
• 3-6/4/2007 “MOSBUILD”, Μόσχα, Ρωσία    
• 11-15/4/2007 “TRADE FAIR”, Βελιγράδι, Σερβία  
• 17-21/4/2007 “ROMTHERM”, Βουκουρέστι, Ρουµανία   
• 14-19/5/2007 “CONSTRUMAT”, Βαρκελώνη, Ισπανία   

Τέλος, η Interplast θα συµµετέχει στην διεθνή έκθεση ‘The Big 5 Show” στο Ντουµπάι 
από 25-29/11/2007 που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσµο 
και θεωρείται µία από τις κυριότερες και σηµαντικότερες εκθέσεις του κλάδου για τις 
χώρες της Μέσης Ανατολής.  
 

 
17η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ! 

 

 
 

 
 
Αλλάζουµε την εικόνα του στόλου µας! 
Τα αυτοκίνητα των πωλητών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κοµοτηνή αλλάζουν εικόνα και θα 
έχουν νέα, οµοιόµορφη και µοντέρνα εταιρική εµφάνιση. 
 
 
 

Νέα χαρτοκιβώτια 
Προχωρήσαµε σε αλλαγή των χαρτοκιβωτίων όλων των προϊόντων µας των οποίων η 

παραλαβή θα γίνει σταδιακά µέχρι το τέλος του χρόνου! 
 
 

 

 
 

Από φέτος ξεκινάµε µια νέα προσπάθεια έντονης παρουσίας στα καταστήµατα των 
συνεργατών µας µε σκοπό την επώνυµη ζήτηση και την αναγνωρισιµότητα των προϊόντων 
της Interplast. Επιθυµία µας να συνεχίσουµε εντονότερα την προσπάθεια αυτή και το 2008 

για να δώσουµε το στίγµα µας σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Τα Νέα µας γράφονται από εργαζόµενους της Interplast και της θυγατρικής της ΕΛΒΙΩΜ και εκδίδονται κάθε 
τέσσερις µήνες. Εάν θέλετε να λαµβάνετε το έντυπο ταχυδροµικώς ή ηλεκτρονικά στο e-mail σας, να µας γράψετε τη 
γνώµη σας ή και να µας στείλετε τη συµµετοχή σας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την κα. Τίνα Εκµεκτζόγλου (τηλ. 
210 6209909, e-mail tina@interplast.gr) 

Ένα ακόµη πιστοποιητικό ποιότητας για τα προϊόντα 
της απέκτησε πρόσφατα η εταιρεία µας. Το 
πιστοποιητικό CSA INTERNATIONAL από τον Καναδά 
τόσο για τις µηχανικές αντοχές όσο και για την 
καταλληλότητα των σωλήνων PEX στο πόσιµο νερό. Η 
πιστοποίηση αυτή είναι η 17η που αποκτά η εταιρεία και 
συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση µε σκοπό να θέτει 
υψηλές προδιαγραφές και να ανοίγει νέες οδούς για τα 
προϊόντα της, προσφέροντας ταυτόχρονα θετικές 
υπηρεσίες στην εικόνα της ελληνικής παραγωγής στις 
διεθνείς αγορές.  


