
Βιομηχανικά λειαντικά 



Η ΤΕΧΝΟΛΕΙΑΝΤΙΚΗ, είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται από το 1991 στον τομέα της 
κατασκευής λειαντικών για βιομηχανική χρήση.  
 
Πρόκειται για την πιο εξειδικευμένη μεταποιητική εταιρεία στον χώρο των λειαντικών στην Ελλάδα, και 
μια από τις πιο δραστήριες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον αποτελεί τον  αποκλειστικό αντιπρόσωπο 
τριών εκ των σημαντικότερων εταιρειών του χώρου παγκοσμίως.  
 

Σαν εταιρεία συστήθηκε με στόχο να καλύψει τεχνικά οποιοδήποτε πρόβλημα λείανσης προκύψει σε 
μια τεχνική κατασκευή. Η ΤΕΧΝΟΛΕΙΑΝΤΙΚΗ είναι μια εταιρεία που πραγματικά ενδιαφέρεται για την 
σωστή κάλυψη των αναγκών του πελάτη.  
 
Στηριζόμενη στην σημασία του ονόματος της, η Τεχνολειαντική επένδυσε σημαντικά στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και ποιότητας, έτσι ώστε σήμερα να είναι σε θέση να προσφέρει πλήρη υποστήριξη στους 
πελάτες της. Υποστήριξη που συμπεριλαμβάνει πρόταση τεχνικής λύσης, παροχή των υλικών και των 
μηχανημάτων και διαρκής υποστήριξη μετά την πώληση. Επιπλέον, εξελίσσουμε , διαρκώς σύγχρονες 
τεχνικές και υλικά λειάνσεως.  



1991 Η οικογένεια Σαράντου αναλαμβάνει τη 
διεύθυνση της εταιρείας, η οποία 
προϋπήρχε από το 1979. 

1992 Συνάπτεται συνεργασία αντιπροσώπευσης 
με την Ελβετική εταιρεία λειαντικών 
εργαλείων Suhner 

1993 Ξεκινάει η αντιπροσώπευση του 
Γερμανικού οίκου λειαντικών 
Klingspor 

2001 Η εταιρεία προχωρά στην ανέγερση των 
ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της 
3000m2 στη ΒΙΠΕ Σίνδου. 

Η ΤΕΧΝΟΛΕΙΑΝΤΙΚΗ και η εξέλιξη της 



2002 -2007 Η εταιρεία συμμετάσχει σε 4 προγράμματα 
επενδύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού και 
εκσυγχρονισμού διαδικασιών. Μεταξύ άλλων 
ολοκλήρωσε  την οργάνωση της κατά ISO 
9001:2008.  

 
2004  Αποτελεί την πρώτη Ελληνική επιχείρηση 

παραγωγής δίσκων λειάνσεως τύπου flap disc 
επενδύοντας σε ρομποτική τεχνολογία.  

 
2007-2015 Η εταιρεία δίνει βαρύτητα στην ποιότητα 

και την εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη των 
πελατών της με το καλύτερα οργανωμένο 
τεχνικό τμήμα στην Ελλάδα σχετικά με την 
λείανση .  

Η ΤΕΧΝΟΛΕΙΑΝΤΙΚΗ και η εξέλιξη της 



 Η Τεχνολειαντική, μέσω των προϊόντων που παράγει αλλά και μέσα από 
τις συνεργασίες που διαθέτει, είναι σε θέση να προσφέρει καινοτόμα 
προϊόντα και τεχνικές λύσεις στη λείανση, όπως λίγες εταιρείες 
προσφέρουν ακόμη και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 
 Οι τροχοί Μ14 (WSM617)  και Unitized είναι προϊόντα που εμείς πρώτοι 

φέραμε και παρουσιάσαμε στην Ελληνική αγορά, όπως και τα κεραμικά 
σμυριδόπανα και  δίσκοι λειάνσεως.  

Καινοτόμα προϊόντα 



  
 
• Πανελλαδική κάλυψη 
 
• Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση 
 
• Τεχνική κατάρτιση υψηλού επιπέδου 
 
• Διαρκής εκπαίδευση για τους συνεργάτες 

μας 
 
• Τεχνική υποστήριξη των μεταπωλητών 

και των πελατών μας 

Οργανωμένη εξυπηρέτηση 



• Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα 
 
• Διαπιστευμένος ποιοτικός έλεγχος 
 
• Αυστηρές προδιαγραφές προμηθειών 
 
• Διαρκής έρευνα για νέα προϊόντα και 

λύσεις 
 
• Εξελιγμένη τεχνολογία παραγωγής 
 
• Πιστοποιημένη λειτουργία κατά ISO 9001: 

2008 

Υψηλές απαιτήσεις στην ποιότητα 



 
• Μεγάλη ποικιλία – η μεγαλύτερη στην 

Ελλάδα σε εξειδικευμένα λειαντικά. 
 

• Απόθεμα σε ρολά λειαντικών που βοηθά 
στην ταχύτερη εξυπηρέτηση 
 

• Διαθεσιμότητα σε πολλούς τύπους 
 

• Γρήγορη ετοιμασία παραγγελιών, 
αποστολή συνήθως εντός 24 ώρες 

 

Διακίνηση εμπορευμάτων & αποθήκη 



•  80.000 flap disc το μήνα 

•  10.000.000 δίσκοι με χνούδι ετησίως 

•  10.000 τροχοί συνθ. λειαντικών τον μήνα 

•  100 πλατυταινίες την ημέρα 

•  2.000 ιμάντες την ημέρα 

•  1000 m² λειαντικών μπορούν να 
κατεργασθούν ημερησίως 

Αριθμητικά δεδομένα παραγωγής 



Δίσκοι κοπής / λειάνσεως  



Unitized – flap disc - fiber 



Ιμάντες – ρολά  



Τροχοί λειάνσεως, φρέζες,  
ειδικά προϊόντα 



Ηλεκτρικά εργαλεία λείανσης 



Εφαρμογές με προϊόντα που διαθέτουμε 



Ολοκλήρωση παρουσίασης 
 

Ευχαριστούμε για την  
προσοχή σας 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 

www.technoliantiki.gr 
info@technoliantiki.gr 

 
www.facebook.com/technoliantiki 

YouTube: Technoliantiki 
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