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Χάλυβες Οπλισμού 

Σκυροδέματος ΕΧΘ
Πλέγματα ΕΧΘ Πλέγματα Ειδικών 

Απαιτήσεων

FitSteel

Έτοιμοι Κλωβοί

ForSteel & ForSteel

plus

…………καλύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς και ξεπερνούν τις προδιαγραφές

των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, καθώς και τις νέες απαιτήσεις χάλυβα

υψηλής ολκιμότητας για αντισεισμικές κατασκευές.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ με την ανάγλυφη σήμανση ΕΧΘ

Η κορυφαία ποιότητα των προϊόντων διασφαλίζεται με 
την αυστηρή τήρηση του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001:2015, πιστοποιημένο από την 

ΕΒΕΤΑΜ και με τις Πιστοποιήσεις Συμμόρφωσης 

Προϊόντων από τους αναγνωρισμένους διεθνείς 
φορείς:

• ΕΛΟΤ ΕΝ 10080:2000, ΕΛΟΤ 1421-3

(Ελλάδα)

• DIN 488 (Πανεπιστήμιο Μονάχου,

Γερμανία)

• Fe B 44 K (Πανεπιστήμιο της Μπρέσια,

Ιταλία)

• UNE 36-068-94 (Ινστιτούτο Eduardo

Torroja, Ισπανία)

• Ινστιτούτο NISI (Βουλγαρία)

• Ινστιτούτο INCERC (Ρουμανία)



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρίας είναι πιστοποιημένο από

το 2009 από την TUV AUSTRIA HELLAS σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο

ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης της εταιρίας είναι πιστοποιημένο

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO50001:2018

Tο σύστημα Υγείας & Ασφάλειας της εταιρίας είναι Πιστοποιημένο από

διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ISO45001:2018 για την

υγεία & ασφάλεια στην εργασία

Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product 
Declaration – EPD

ί



Διάγραμμα τάσεων –παραμορφώσεων  σε δοκιμή εφελκυσμού 
σε δοκιμιο Φ18 B500c

Elastic 
Deformation Plastic Deformation

Yield strength

NECKING

ULTIMATE  STRENGHT
FRACTURE



Γιατί   ForSteel plus ?.......

…..γιατί  με τον παραδοσιακό τρόπο δεν 
γίνονται…… 

εξασφαλίζοντας  σας, χρόνο, χρήμα, και κυρίως 
την σωστή εφαρμογή  της μελέτης στο έργο  
καθώς παρέχουμε  απόλυτη  γεωμετρική 
ακρίβεια τόσο στις αποστάσεις των συνδετήρων 
όσο και στα μήκη και τις γωνίες των αγκίστρων.



Σχεδιάστε τον κλωβό που θέλετε και εμείς 
θα τον κατασκευάσουμε



ForSteel PLUS τελικο
αποτέλεσμα



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Χαλυβουργία Ελλάδος ήταν η πρώτη ελληνική Χαλυβουργία στη σύγχρονη ιστορία που έκανε εξαγωγές
χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος στις Η.Π.Α. πιστοποιώντας για άλλη μια φορά τις άριστες τεχνολογικές της
υποδομές.

Έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και το εξωτερικό, με το οποίο από κοινού
παρακολουθούμε τις τεχνολογίες αιχμής στον τομέα μας και εξελίσσουμε τις τεχνολογικές μας ικάνότητες στον
εξοπλισμό και στις υπηρεσίες μας.

Ένα πολύ σημαντικό μέρος των εσόδων της εταιρίας μεταφράζεται σε ετήσιο και πενταετές πλάνο επενδύσεων
που στοχεύει σε αυτή την τεχνολογική ανάπτυξη και επακόλουθη βελτίωση της λειτουργίας μας
(παραγωγικότητα, ασφάλεια, κατανάλωση ενέργειας, ψηφιακοποίηση, κλπ).

Επίσης είναι σημαντική η σχέση της Χαλυβουργίας με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Κρήτης, Αθήνας και 
Πάτρας, με τα οποία αναζητεί μέσα από συνεργασίες σε ερευνητικά ή/και εφαρμοσμένα προγράμματα να 
αναπτύξει καινοτομικές λύσεις αλλά και συναφείς δεξιότητες που αποτελούν βάση για την ευρύτερη 
βιομηχανική βιωσιμότητα και αειφόρο ανάπτυξη.



Η Χαλυβουργία Ελλάδος έχει λάβει την Περιβαλλοντική Δήλωση

Προϊόντος (Environmental Product Declaration – EPD) για τα

υψηλής ποιότητας και αντοχής προϊόντα της, επιβεβαιώνοντας

την επιχειρηματική της υπευθυνότητα και την προσήλωσή της

στον στρατηγικό της στόχο για ελαχιστοποίηση του

περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

H Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product

Declaration – EPD) είναι επικυρωμένη και εγγεγραμμένη στο

Διεθνές Σύστημα EPD® και παρέχει διαφανή και συγκρίσιμα

δεδομένα για τον κύκλο ζωής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

των προϊόντων. Καταρτίστηκε με βάση την ανάλυση του κύκλου

ζωής κάθε προϊόντος (Life Cycle Assessment-LCA) και αποτελεί

ένα πιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η επιλογή προϊόντων με πιστοποίηση EPD σε κατασκευαστικά

έργα παρέχει στους πελάτες αξιόπιστες και ποσοτικές

πληροφορίες για τον κύκλο ζωής του προϊόντος και τους

επιτρέπει να αξιολογούν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των

έργων τους με ακρίβεια.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡOΙΟΝΤΟΣ



Κυκλική οικονομία & Περιβάλλον

Η Χαλυβουργία Ελλάδος αποτελεί μία από τις
μεγαλύτερες εταιρίες ανακύκλωσης στην Ελλάδα και
πρότυπο δραστηριότητας της «κυκλικής οικονομίας».

Παράγει προϊόντα χάλυβα χρησιμοποιώντας
αποκλειστικά ως πρώτη ύλη τον παλαιοσίδηρο – scrap.

Τα τελικά προϊόντα της είναι 100% ανακυκλωμένα και
ανακυκλώσιμα.

Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι παλαιοσιδήρου – scrap ανακυκλώνονται
ετησίως στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργίας Ελλάδος, αποτρέποντας
με αυτό τον τρόπο την ελεγχόμενη ή ανεξέλεγκτη διάθεσή τους που
επιβαρύνει το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομούνται πολύτιμοι
φυσικοί πόροι (σιδηρομετάλλευμα).

Η Χαλυβουργία Ελλάδος εφαρμόζει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό Σύστημα Παρακολούθησης όλων των
κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων έχοντας σε πλήρη και συνεχή λειτουργία προηγμένα συστήματα
ελέγχου και εισάγοντας – συνεχώς και σε αρκετές περιπτώσεις νωρίτερα από αντίστοιχες ελληνικές
βιομηχανίες – στην παραγωγική μας λειτουργία τις πλέον αποτελεσματικές παραγωγικές διαδικασίες
(Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές).




