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TECHNOLOGY AND QUALITY

Η VIMITEX EVEE είναι μια πλέον δυναμική εταιρεία που ασχολείται με την  κατασκευή και 
εμπορία μηχανημάτων μαζικής εστίασης εδώ και 45 χρόνια. Από το 1973 μελετάμε, σχεδιάζουμε 
και παράγουμε επαγγελματικές συσκευές κουζίνας στο εργοστάσιό μας στη Θεσσαλονίκη.   

Με γνώμονα πάντα τις ανάγκες των πελατών μας παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώση και την εμπειρία τους τόσο στην εκτεταμένη επιστημονική έρευνα 
που πραγματοποιεί η εταιρεία αλλά και στις διαδικασίες ελέγχου της παραγωγής της. 

Οι επαγγελματικές κουζίνες αερίου της Vimitex προσφέρουν εξαιρετικό μαγειρικό αποτέλεσμα, 
λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, ομοιόμορφο ψήσιμο και απλότητα κατασκευής, ώστε να 
εξασφαλίζουν απόλυτα αξιόπιστη και μακροχρόνια χρήση χωρίς προβλήματα. Μια εξαιρετική 
επιλογή για τον πιο ενθουσιώδη σεφ. 



Κατηγορία προϊόντων Κουζίνες Αερίου

Τύπος Κουζίνα αερίου 4 εστιών με φούρνο

Χωρητικότητα φούρνου 3 θέσεις ψησίματος

Ισχύς 32 kW

Διαστάσεις 800 x 700 x 850 (985) mm

Παροχή αερίου Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο), φυσικό αέριο

204STVE
Το πλέον διαδεδομένο μοντέλο επαγγελματικής κουζίνας αερίου 
της Vimitex για μεσαία αλλά και μικρά εστιατόρια με υψηλές 
απαιτήσεις παραγωγής. Διαθέτει 4 εστίες με ισχυρούς καυστήρες 
και ένα στατικό φούρνο που εγγυάται ομοιόμορφο ψήσιμο σε 
ταψί GN2/1 ή σε δύο μικρότερα GN1/1 που χωράει ταυτόχρονα, 
ώστε να διευκολύνει και να επιταχύνει ακόμα περισσότερο το 
ψήσιμο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εστίες Τεχνικά χαρακτηριστικά: Φούρνος

Καυστήρες: 4x6kW Καυστήρας φούρνου: 8kW

Μέγεθος καυστήρα: Ø120mm Διαστάσεις ταψιού: gastronorm GN2/1 or 2x GN1/1

Καυστήρας μονής ζώνης Θάλαμος φούρνου: ανοξείδωτο ατσάλι/ χάλυβας 

Βάσεις σκευών: μαντέμι/σχάρες χρωμίου Σύστημα ασφαλείας: πιλότος

Σύστημα ασφαλείας: θερμοκόπια Ανάφλεξη: πιεζοηλεκτρική

Διάμετρος σκευών: Ø 140-350mm Θερμοστατικός έλεγχος: 100°-340° 

Αποσπώμενοι καυστήρες Αποσπώμενοι οδηγοί σχάρας

Αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης Τύπος αερίου: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G31: 
50mbar

Διακόπτης προοδευτικής αυξομείωσης φλόγας Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβας/ μαντέμι

Ρυθμιζόμενα πόδια Ρυθμιζόμενα πόδια

Καθαρό βάρος: 85 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 850 x 750 x 1100mm

Αξεσουάρ

Μαντεμένια σχάρα διπλής όψης 27x21cm (ραβδωτή και λεία)

Μαντεμένια σχάρα διπλής όψης 47x27cm (ραβδωτή και λεία)

Στρογγυλή μαντεμένια σχάρα διπλής όψης  Ø 25-53cm 
(ραβδωτή και λεία)

Μαντεμένια πλάκα “coup de feu”

Δαχτυλίδι για γουόκ Ø 25cm

Σχάρα φούρνου χρωμίου gastronorm GN2/1

Βάση σκευών: μαντέμι/σχάρες χρωμίου

Τροχοί (ζευγάρι)

TECHNOLOGY AND QUALITY

Λαζαρίδης Δ. Γεώργιος & Σια. ΕΒΕΕ 
6,5χμ Θεσσαλονίκη- Λαγκαδά  P.O.Box 50167 

540 13 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Τηλ: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Product designed by Athanasios Babalis
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206STVE
Απαραίτητη συσκευή για κάθε σεφ σε μεγάλα ξενοδοχεία και 
εστιατόρια όπου η υψηλή γαστρονομία απαιτεί  τη χρήση πολλών 
συσκευών ταυτόχρονα. Διαθέτει 6 εστίες με ισχυρούς καυστήρες 
και ένα στατικό φούρνο που εγγυάται ομοιόμορφο ψήσιμο σε 
ταψί   GN2/1 ή σε δύο μικρότερα GN1/1 τα οποία χωράει μαζί, 
ώστε να διευκολύνει και να επιταχύνει ακόμα περισσότερο το 
ψήσιμο.

TECHNOLOGY AND QUALITY

Λαζαρίδης Δ. Γεώργιος & Σια. ΕΒΕΕ 
6,5χμ Θεσσαλονίκη- Λαγκαδά  P.O.Box 50167 

540 13 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Τηλ: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Product designed by Athanasios Babalis

Κατηγορία προϊόντων Κουζίνες Αερίου

Τύπος Κουζίνα αερίου 6 εστιών με φούρνο

Χωρητικότητα φούρνου 3 θέσεις ψησίματος

Ισχύς 44 kW

Διαστάσεις 1200 x 700 x 850 (985) mm

Παροχή αερίου Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο), φυσικό αέριο

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εστίες Τεχνικά χαρακτηριστικά/Φούρνος

Καυστήρες: 6x6kW Καυστήρας φούρνου: 8kW

Μέγεθος καυστήρα: Ø120mm Διαστάσεις ταψιού: gastronorm GN2/1 or 2x GN1/1

Καυστήρας μονής ζώνης Θάλαμος φούρνου: ανοξείδωτο ατσάλι/ χάλυβας 

Βάσεις σκευών: μαντέμι/σχάρες χρωμίου Σύστημα ασφαλείας: πιλότος

Σύστημα ασφαλείας: θερμοκόπια Ανάφλεξη: πιεζοηλεκτρική

Διάμετρος σκευών: Ø 140-350mm Θερμοστατικός έλεγχος: 100°-340° 

Αποσπώμενοι καυστήρες Αποσπώμενοι οδηγοί σχάρας

Αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης Ντουλάπι αποθήκευσης

Διακόπτης προοδευτικής αυξομείωσης φλόγας
Τύπος αερίου: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G31: 
50mbar

Ρυθμιζόμενα πόδια Υλικό : ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβας/ μαντέμι

Ρυθμιζόμενα πόδια

Καθαρό βάρος: 95 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 1250 x 750 x 1100mm

Αξεσουάρ

Μαντεμένια σχάρα διπλής όψης 27x21cm (ραβδωτή και λεία)

Μαντεμένια σχάρα διπλής όψης 47x27cm (ραβδωτή και λεία)

Στρογγυλή μαντεμένια σχάρα διπλής όψης  Ø 25-53cm 
(ραβδωτή και λεία)

Μαντεμένια πλάκα “coup de feu”

Δαχτυλίδι για γουόκ Ø 25cm

Σχάρα φούρνου χρωμίου gastronorm GN2/1

Βάση σκευών: μαντέμι/σχάρες χρωμίου

Τροχοί (ζευγάρι)
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Κατηγορία προϊόντων Κουζίνες Αερίου 

Τύπος Κουζίνα αερίου 6 εστιών με μεγάλο φούρνο “LARGE” 

Χωρητικότητα φούρνου 3 θέσεις ψησίματος

Ισχύς 44 kW

Διαστάσεις 1200 x 700 x 850 (985) mm

Παροχή αερίου Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο), φυσικό αέριο

206STVL
Επαγγελματική κουζίνα με φούρνο γίγα. Ιδανική λύση για πολύ 
μεγάλα εστιατόρια, ξενοδοχεία, ιδρύματα και γενικά όπου 
παράγονται πολύ μεγάλες ποσότητες φαγητών. Η υψηλή 
θερμοκρασία που μπορεί και αναπτύσσει διανέμεται απολύτως 
ομοιόμορφα στο θάλαμο μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο 
σύστημα με ανακλαστήρες. Έτσι εγγυάται εξαιρετικό ψήσιμο και 
ροδοκοκκίνισμα σε όλο το  μεγάλο ταψί (93x65cm) που δέχεται. 
Στο πάνω μέρος 6 πολύ δυνατές εστίες αερίου είναι ικανές να 
προλαβαίνουν την ταχύτητα που απαιτεί ο ρυθμός και οι ανάγκες 
ενός τέτοιου δυναμικού χώρου.

TECHNOLOGY AND QUALITY

Λαζαρίδης Δ. Γεώργιος & Σία. ΕΒΕΕ 
6,5χμ Θεσσαλονίκη- Λαγκαδά  P.O.Box 50167 

540 13 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Τηλ: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Product designed by Athanasios Babalis

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εστίες Τεχνικά χαρακτηριστικά/Φούρνος

Καυστήρες: 6x6kW Καυστήρας φούρνου: 8kW

Μέγεθος καυστήρα: Ø120mm Διαστάσεις ταψιού: 930 x 650mm

Καυστήρας μονής ζώνης Θάλαμος φούρνου: ανοξείδωτο ατσάλι/ χάλυβας 

Βάσεις σκευών: μαντέμι/σχάρες χρωμίου Σύστημα ασφαλείας: πιλότος

Σύστημα ασφαλείας: θερμοκόπια Ανάφλεξη: πιεζοηλεκτρική

Διάμετρος σκευών: Ø 140-350mm Θερμοστατικός έλεγχος: 100°-340° 

Αποσπώμενοι καυστήρες Αποσπώμενοι οδηγοί σχάρας

Αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης Ντουλάπι αποθήκευσης

Διακόπτης προοδευτικής αυξομείωσης φλόγας
Τύπος αερίου: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G31: 
50mbar

Ρυθμιζόμενα πόδια Υλικό : ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβας/ μαντέμι

Καθαρό βάρος: 95 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 1250 x 750 x 1100mm

Αξεσουάρ

Μαντεμένια σχάρα διπλής όψης 27x21cm (ραβδωτή και λεία)

Μαντεμένια σχάρα διπλής όψης 47x27cm (ραβδωτή και λεία)

Στρογγυλή μαντεμένια σχάρα διπλής όψης  Ø 25-53cm 
(ραβδωτή και λεία)

Μαντεμένια πλάκα “coup de feu”

Δαχτυλίδι για γουόκ Ø 25cm

Σχάρα φούρνου χρωμίου: 930 x 650 mm 

Βάση σκευών: μαντέμι/σχάρες χρωμίου

Τροχοί (ζευγάρι)
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206STVCF
Για τους σεφ της γαλλικής κουλτούρας αυτή η επαγγελματική 
κουζίνα αερίου είναι εξοπλισμένη με αποσπώμενη μαντεμένια 
πλάκα «coupe de feu» παραδοσιακού τύπου, που είναι ιδανική για 
απόλυτα ελεγχόμενο μαγείρεμα. Επιπλέον, 4 πολύ ισχυροί 
καυστήρες ανταποκρίνονται άριστα στις απαιτήσεις μιας 
επαγγελματικής κουζίνας μεγάλης δυναμικότητας. Στο κάτω μέρος 
ένας ισχυρός στατικός φούρνος εγγυάται ομοιόμορφο ψήσιμο και 
ροδοκοκκίνισμα σε ταψί   GN2/1 ή σε δύο μικρότερα GN1/1 τα 
οποία χωράει ταυτόχρονα. 

TECHNOLOGY AND QUALITY

Λαζαρίδης Δ. Γεώργιος & Σία. ΕΒΕΕ 
6,5χμ Θεσσαλονίκη- Λαγκαδά  P.O.Box 50167 

540 13 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Τηλ: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Product designed by Athanasios Babalis

Κατηγορία προϊόντων Κουζίνες Αερίου 

Τύπος Κουζίνα αερίου 4 εστιών με πλάκα coup de feu και φούρνο

Χωρητικότητα φούρνου 3 θέσεις ψησίματος

Ισχύς 39 kW

Διαστάσεις 1200 x 700 x 850 (985) mm

Παροχή αερίου Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο), φυσικό αέριο

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εστίες Τεχνικά χαρακτηριστικά/Φούρνος

Καυστήρες: 4x6kW Καυστήρας φούρνου: 8kW

Μέγεθος καυστήρα: Ø120mm Διαστάσεις ταψιού: gastronorm GN2/1 or 2x GN1/1

Καυστήρας coup de feu: 7kW Θάλαμος φούρνου: ανοξείδωτο ατσάλι/ χάλυβας 

Καυστήρας μονής ζώνης Σύστημα ασφαλείας: πιλότος

Βάσεις σκευών: μαντέμι/σχάρες χρωμίου Ανάφλεξη: πιεζοηλεκτρική

Σύστημα ασφαλείας: θερμοκόπια Θερμοστατικός έλεγχος: 100°-340° 

Διάμετρος σκευών: Ø 140-350mm Αποσπώμενοι οδηγοί σχάρας

Αποσπώμενοι καυστήρες Ντουλάπι αποθήκευσης

Αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης
Τύπος αερίου: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G31: 
50mbar

Διακόπτης προοδευτικής αυξομείωσης φλόγας Υλικό : ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβας/ μαντέμι

Ρυθμιζόμενα πόδια Καθαρό βάρος: 110 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 1250 x 750 x 1100mm

Αξεσουάρ

Μαντεμένια σχάρα διπλής όψης 27x21cm (ραβδωτή και λεία)

Μαντεμένια σχάρα διπλής όψης 47x27cm (ραβδωτή και λεία)

Στρογγυλή μαντεμένια σχάρα διπλής όψης  Ø 25-53cm 
(ραβδωτή και λεία)

Μαντεμένια πλάκα “coup de feu”

Δαχτυλίδι για γουόκ Ø 25cm

Σχάρα φούρνου χρωμίου gastronorm GN2/1

Βάση σκευών: μαντέμι/σχάρες χρωμίου

Τροχοί (ζευγάρι)

http://www.ababalis.com
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Για τις  προτιμήσεις του Αγγλικού και Ιρλανδικού μάρκετ αυτή η 
επαγγελματική κουζίνα διαθέτει στο επάνω μέρος της 6 πολύ 
ισχυρούς καυστήρες διπλής κορώνας, ενώ στο κάτω μέρος της 
έναν πολύ μεγάλο στατικό φούρνο με εσωτερικό ύψος 40 εκ. και 
διάσταση σχαρών 71Χ65 εκ. Η υψηλή θερμοκρασία αλλά και η 
ομοιόμορφη κατανομή της επιτυγχάνεται χάρη σε έναν ισχυρό 
καυστήρα μαζί με ένα επιτυχημένο σύστημα ανακλαστήρων που 
εξασφαλίζουν τέλειο ψήσιμο τόσο σε γεύση όσο και σε 
εμφάνιση.

TECHNOLOGY AND QUALITY

206STVBE

Λαζαρίδης Δ. Γεώργιος & Σία. ΕΒΕΕ 
6,5χμ Θεσσαλονίκη- Λαγκαδά  P.O.Box 50167 

540 13 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Τηλ: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Product designed by Athanasios Babalis

Κατηγορία προϊόντων Κουζίνες Αερίου 

Τύπος Κουζίνα αερίου 6 εστιών με μεγάλο στατικό φούρνο

Χωρητικότητα φούρνου 3 θέσεις ψησίματος

Ισχύς 50 kW

Διαστάσεις 910 x 800 x 955 mm

Παροχή αερίου Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο), φυσικό αέριο

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εστίες Τεχνικά χαρακτηριστικά/Φούρνος

Καυστήρες: 6x6kW Καυστήρας φούρνου: 8kW

Μέγεθος καυστήρα: Ø140mm Διαστάσεις ταψιού: 710x650 mm

Καυστήρας διπλής ζώνης Θάλαμος φούρνου: ανοξείδωτο ατσάλι/ χάλυβας 

Βάσεις σκευών: μαντέμι/σχάρες χρωμίου Σύστημα ασφαλείας: πιλότος

Σύστημα ασφαλείας: θερμοκόπια Ανάφλεξη: πιεζοηλεκτρική

Διάμετρος σκευών: Ø 160-350mm Θερμοστατικός έλεγχος: 100°-340° 

Αποσπώμενοι διασπορείς καυστήρων Αποσπώμενοι οδηγοί σχάρας

Αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης Εσωτερικό ύψος: 40 cm

Διακόπτης προοδευτικής αυξομείωσης φλόγας
Τύπος αερίου: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G31: 
50mbar

Ρυθμιζόμενα πόδια Υλικό : ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβας/ μαντέμι

Καθαρό βάρος: 95 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 920 x 830 x 1100mm

Αξεσουάρ

Μαντεμένια σχάρα διπλής όψης 27x21cm (ραβδωτή και λεία)

Μαντεμένια σχάρα διπλής όψης 47x27cm (ραβδωτή και λεία)

Στρογγυλή μαντεμένια σχάρα διπλής όψης  Ø 25-53cm 
(ραβδωτή και λεία)

Μαντεμένια πλάκα “coup de feu”

Δαχτυλίδι για γουόκ Ø 25cm

Σχάρα φούρνου χρωμίου gastronorm GN2/1

Βάση σκευών: μαντέμι/σχάρες χρωμίου

Τροχοί (ζευγάρι)

mailto:vimitex@vimitex.gr
http://www.vimitex.gr
http://www.ababalis.com
mailto:vimitex@vimitex.gr
http://www.vimitex.gr
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STV704
Αυτός ο στατικός φούρνος είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα 
φυσικής κυκλοφορίας του αέρα και με ανακλαστήρες, ώστε να 
κατανέμει σωστά τη θερμοκρασία σε όλη την επιφάνεια του 
ταψιού GN2/1 ή στα δύο μικρότερα GN1/1 που χωρούν 
ταυτόχρονα. Ο πολύ δυνατός καυστήρας που διαθέτει μπορεί 
να ψήνει αλλά και να ροδοκοκκινίζει ομοιόμορφα τα φαγητά.  

Accessories

Σχάρα φούρνου χρωμίου gastronorm GN2/1

TECHNOLOGY AND QUALITY

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Φούρνος

Καυστήρας φούρνου: 8kW

Διαστάσεις ταψιού: gastronorm GN2/1 or 2x GN1/1

Θάλαμος φούρνου: ανοξείδωτο ατσάλι/ χάλυβας 

Σύστημα ασφαλείας: πιλότος

Ανάφλεξη: πιεζοηλεκτρική

Θερμοστατικός έλεγχος: 100°-340° 

Αποσπώμενοι οδηγοί σχάρας

Τύπος αερίου: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G31: 
50mbar

Υλικό : ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβας/ μαντέμι

Ρυθμιζόμενα πόδια

Καθαρό βάρος: 55 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 850 x 750 x 650mm
Λαζαρίδης Δ. Γεώργιος & Σια. ΕΒΕΕ 

6,5χμ Θεσσαλονίκη- Λαγκαδά  P.O.Box 50167 
540 13 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Τηλ: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  
vimitex@vimitex.gr 

www.vimitex.gr

Product designed by Athanasios Babalis

Κατηγορία προϊόντων Κουζίνες Αερίου 

Τύπος Στατικός φούρνος

Χωρητικότητα φούρνου 3 θέσεις ψησίματος

Ισχύς 8 kW

Διαστάσεις 800 x 700 x 630 mm

Παροχή αερίου Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο), φυσικό αέριο

http://www.ababalis.com
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STV706L

Accessories

Σχάρα φούρνου χρωμίου: 930 x 650 mm 

TECHNOLOGY AND QUALITY

Λαζαρίδης Δ. Γεώργιος & Σια. ΕΒΕΕ 
6,5χμ Θεσσαλονίκη- Λαγκαδά  P.O.Box 50167 

540 13 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Τηλ: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Product designed by Athanasios Babalis

Στατικός φούρνος-γίγας επαγγελματικής χρήσης. Ιδανική λύση για 
πολύ μεγάλα εστιατόρια, ξενοδοχεία, ιδρύματα, και γενικά όπου 
παράγονται πολύ μεγάλες ποσότητες φαγητών.  
Η υψηλή θερμοκρασία και η ομοιόμορφη κατανομή της 
επιτυγχάνονται χάρη σε έναν ισχυρό καυστήρα μαζί με ένα 
επιτυχημένο σύστημα ανακλαστήρων που εξασφαλίζουν τέλειο 
ψήσιμο και ροδοκοκκίνισμα στο μεγάλο ταψί (93x65cm) που 
χωράει.

Κατηγορία προϊόντων Κουζίνες Αερίου 

Τύπος Στατικός φούρνος

Χωρητικότητα φούρνου 3 θέσεις ψησίματος

Ισχύς 8 kW

Διαστάσεις 1200 x 700 x 630 mm

Παροχή αερίου Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο), φυσικό αέριο

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Φούρνος

Καυστήρας φούρνου: 8kW

Διαστάσεις ταψιού: 930 x 650 mm

Θάλαμος φούρνου: ανοξείδωτο ατσάλι/ χάλυβας 

Σύστημα ασφαλείας: πιλότος

Ανάφλεξη: πιεζοηλεκτρική

Θερμοστατικός έλεγχος: 100°-340° 

Αποσπώμενοι οδηγοί σχάρας

Τύπος αερίου: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G31: 
50mbar

Υλικό : ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβας/ μαντέμι

Ρυθμιζόμενα πόδια

Καθαρό βάρος: 80 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 1250 x 750 x 650mm
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TECHNOLOGY AND QUALITY 

PROFESSIONAL CATERING EQUIPMENT

Λαζαρίδης Δ. Γεώργιος & Σια. ΕΒΕΕ 
6,5χμ Θεσσαλονίκη- Λαγκαδά  P.O.Box 50167 

540 13 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Τηλ: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr 
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