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Εργαστηριακός & Βιομηχανικός

Η Πνοή Εργαστηρίου Α.Ε. είναι μια ελληνική εμπο-
ρική εταιρεία που από το 2004 δραστηριοποιείται 
στον χώρο των εισαγωγών εργαστηριακών συσκευ-
ών & αναλωσίμων καθώς και βιομηχανικών 
φίλτρων.

Στο πελατολόγιο μας περιλαμβάνονται ελληνικές 

Βασικός πυλώνας της επιτυχίας της Πνοή 
Εργαστηρίου είναι οι συνεχείς επενδύσεις 
στο επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό. 
Φροντίζουμε πάντα οι άνθρωποι μας να είναι 
ενήμεροι με τις νέες τεχνολογίες και διαδι-
κασίες παραγωγής και ελέγχου και οι λύσεις 
μας να συμβαδίζουν με τις εκάστοτε ανάγκες 
του πελάτη.

Πολλές φορές καλούμεθα να εξηγήσουμε 
την συσχέτιση μεταξύ του παραδοσιακά 
εργαστηριακού προφίλ της εταιρείας μας και 
της προμήθειας βιομηχανικών φίλτρων. Πώς 
γίνεται μια εταιρεία όπου η λέξη εργαστή-
ριο βρίσκεται στο όνομα της, να ασχολείται 
με βιομηχανικά φίλτρα και υπηρεσίες της 
παραγωγικής διαδικασίας στην επεξεργασία 
υγρών & αερίων;

Η αλήθεια είναι πως η συνεχής ενασχόληση 
μας με τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου της 
χώρας μας, μας έχει επιτρέψει να κατανοή-
σουμε τις ανάγκες του εκάστοτε εργοστασί-
ου και μονάδας παραγωγής σχετικά με την 
επεξεργασία και τυποποίηση προϊόντων. 
Έτσι, είμαστε σε θέση να αναδείξουμε 
έμπρακτα την προστιθέμενη αξία των βιομη-
χανικών μας προϊόντων, και να γεφυρώσου-
με τις ανάγκες των τμημάτων QualityControl, 
Quality Assurance και της παραγωγής. 

Οι άνθρωποι μας είναι 
το μυστικό μας

και πολυεθνικές Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών, 
Πετροχημικές βιομηχανίες, Φαρμακοβιομηχανίες, 
∆ΕΥΑ, Βιομηχανίες Χημικών, Αναλυτικά Εργαστή-
ρια, Εργαστήρια Βιοτεχνολογίας, κλινικές IVF, 
Τμήματα Ιατρικής και Βιολογίας Πανεπιστημίων και 
Έρευνας.

Εξοπλισμός

Ασυναγώνιστο πλεονέκτημα: 
∆ύο τελείως διαφορετικοί 
κόσμοι, μαζί



Μήνυμα 
από τον 
CEO

Αποστολή μας είναι η διαρκής επένδυση τόσο σε ανθρώπινο 
δυναμικό όσο και σε καινοτόμες παροχές ύψιστου επιπέδου 
προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην δημιουργία αξίας 
αλλά και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τους πελάτες μας.

Το Όραμα μας
Οραματιζόμαστε να είμαστε ο ισχυρότερος προμηθευτής 
εργαστηριακών συσκευών, αναλωσίμων και βιομηχανικών φίλτρων 
παραγωγής στην Ελληνική αγορά.

Οι Αξίες μας

Η Αποστολή μας 

Προτείνουμε λύσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
της ποιότητας και στην μακροχρόνια βελτιστοποίηση του 
κόστους παραγωγής και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου

Ποιότητα

Υποστηρίζουμε την ανθρώπινη επαφή, επιδιώκοντας καλύτερη 
επικοινωνία με τον πελάτη. Η κατανόηση των αναγκών αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο των προτάσεων μας

Επικοινωνία

Το προσωπικό μας έχει πλήρη γνώση όλων των σύγχρονων μεθόδων 
ελέγχου & παραγωγής, ώστε οι προτάσεις μας να συμβαδίζουν πάντα 
με τα σύγχρονα πρότυπα ISO, αλλά και τις ανάγκες του εκάστοτε 
επιστήμονα και μηχανικού

Εμπειρία

ούμε σε μια εποχή που οι 
πωλήσεις εξ’ αποστάσε-
ως πραγματοποιούνται 
όλο ένα και πιο εύκολα. 
Άνθρωποι από οπουδή-
ποτε απολαμβάνουν 
απεριόριστη πρόσβαση 
σε πληροφορίες και 

προϊόντα από όλο τον κόσμο. Ένα 
e-shop ή ένας τιμοκατάλογος όμως 
δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του 
πελάτη, ή να συμβάλει στην βελτίωση 
των επιχειρησιακών διαδικασιών του 
πελάτη.

Στην Πνοή Εργαστηρίου πιστεύουμε 
πως έχει σημασία να ακούς τον 
πελάτη. Να είσαι εκεί πριν, κατά την 
διάρκεια και μετά την πώληση. Να 
συζητάς και να προτείνεις εναλλακτι-
κές λύσεις. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε 
που οι περισσότεροι πελάτες μας, μας 
θεωρούν συνεργάτες και όχι απλά 
προμηθευτές.

Μια πώληση θεωρείται 
πετυχημένη όταν και τα 
δύο μέρη είναι 
ικανοποιημένα.

Χημικός, University of California, 
Santa Barbara

“

”
Βασίλης Αθανασάκης, CEO
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Αξιoσημείωτα 
Projects

Ο Βασίλης Αθανασάκης, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του ως 
βασικό στέλεχος πωλήσεων στην εταιρεία Μπακάκος, ιδρύει την 
εταιρεία Πνοή Εργαστηρίου.. Βασικό αντικείμενο της εταιρείας 
είναι η προμήθεια εργαστηριακών ειδών σε εργαστήρια ποιοτι-
κού ελέγχου τροφίμων. Ναυαρχίδα της εταιρίας αποτελούσαν τα 
φίλτρα σύριγγος και οι μεμβράνες διήθησης για εργαστηριακές 
αναλύσεις

Το 2015, μετά από αξιολόγηση 2 ετών που περιελάμβανε 
μετρήσεις σωματιδίων στο πεδίο με την ιδιόκτητη συσκευή 
κοκομετρίας του οίκου PSS, πιστοποιείται η χρήση των φίλτρων 
του οίκου Parker για την προστασία των καταλυτών των ΕΛΠΕ

Το 2019 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση αισθητήρων ποιότητας 
πεπιεσμένου αέρα, και η ασύρματη διασύνδεση τους, με σκοπό 
απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία των παραμέτρων του 
πεπιεσμένου αέρα, μέσω εξατομικευμένης πλατφόρμας που 
κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου από την εταιρεία μας

Το 2007, η ομάδα της Πνοή Εργαστηρίου μεγαλώνει και πραγ-
ματοποιεί την πρώτη της εγκατάσταση αποστειρωτικών φίλτρων 
νερού σε εμφιαλωτήριο νερού, στο εμφιαλωτήριο της Pepsi, στο 
Λουτράκι

Το 2010, η Πνοή Εργαστηρίου αποκτά τον πρώτο αισθητήρα 
κατανομής σωματιδίων του οίκου που αντιπροσωπεύει στην 
Ελλάδα, PSS Entegris, 256 καναλιών. Ο αισθητήρας παίζει 
καταλυτικό ρόλο στην απορρόφηση των φίλτρων στην ελληνική 
αγορά καθώς δίνει το πλεονέκτημα αξιολόγησης και επιλογής 
φίλτρων

2004
Ίδρυση εταιρείας

2007

2010

Είσοδος στ ις Βιομηχανίες Τροφίμων

Απόκτηση συσκευής Κοκομετρίας

Η Πνοή Εργαστηρίου, έχοντας πλέον χτίσει ένα μεγάλο portfolio 
εργαστηριακών ειδών, είναι σε θέση να καλύψει το 100% των 
αναγκών ενός εργαστηρίου. Το 2014, διεκπεραιώνει την εξ 
ολοκλήρου κατασκευή εργαστηρίου και προμήθεια εξοπλισμού 
για την μελέτη της νόσου Alzheimer, του τμήματος βιοπληροφο-
ρικής, του Ιονίου Πανεπιστημίου

2014
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

∆ιυλιστήρια

2015

2019
Είσοδος σε Custom λύσεις ΙΟΤ

Το εργαστηριακό τμήμα της Πνοή Εργαστηρίου μεγαλώνει και 
εισέρχεται ενεργά στον χώρο της βιοτεχνολογίας και του Life 
Science, με προϊόντα και λύσεις ποιότητας αντάξιας των απαιτή-
σεων του κλάδου. Την γκάμα συμπληρώνουν πιστοποιημένα 
υαλικά και πλαστικά, κιτ απομόνωσης DNA, αυτόματους μετρη-
τές κυττάρων κ.ο.κ.

2019
Εργαστήρια βιοτεχνολογίας

Η Πνοή Εργαστηρίου έχει πλέον αναπτύξει ένα διαφοροποιημέ-
νο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών. Η συσσωρευμένη 
τεχνογνωσία και εμπειρία των διαφορετικών τμημάτων που 
διατηρεί, δίνει την δυνατότητα ενασχόλησης με πολυάριθμα 
έργα που μπορεί να περιλαμβάνουν την εξ’ ολοκλήρου ίδρυση 
και κατασκευή εργαστηρίου αναλύσεων, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και προμήθεια βιομηχανικών φίλτρων επεξεργασίας 
υγρών & αερίων, εξατομικευμένες λύσεις ελέγχου και διασύν-
δεσης και ούτω καθεξής.

Σήμερα
Εργαστήρια βιοτεχνολογίας
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Εργαστηριακός 
Εξοπλισμός
Το Εργαστηριακό Τμήμα της εταιρείας απαρτίζεται από 
επιστήμονες με μεγάλη προϋπηρεσία στον κλάδο. Η προσέγγιση 
μας είναι τόσο επιστημονική και σύμφωνη με τα τελευταία 
τεχνολογικά πρότυπα, όσο και πρακτική κατανοώντας πλήρως τις 
ανάγκες του εκάστοτε Εργαστηρίου.

Τα προϊόντα του Εργαστηριακού 
τμήματος της Πνοή Εργαστηρίου Α.Ε. 
απευθύνονται σε: 

Μικροβιολογικά 
Εργαστήρια Ποιοτικού 
Ελέγχου

Εργαστήρια Αναλυτικής 
Χημείας

Εργαστήρια Life 
Science

Περιβαλλοντολογικά 
Εργαστήρια



Βιομηχανικός 
Εξοπλισμός

Το Βιομηχανικό Τμήμα της εταιρείας έχει ως βασικό σκοπό την προμήθεια αποστει-
ρωτικών & σωματιδιακών φίλτρων επεξεργασίας Υγρών & Αερίων, μετρητικών συστη-
μάτων αερίων, και γεννητριών αζώτου. Οι εφαρμογές μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν 
διήθηση / αποστείρωση Τροφίμων & Ποτών, Οφθαλμολογικών και λοιπών φαρμα-
κευτικών ουσιών, Χημικών & Πετροχημικών διαδικασιών. 

Για την υποστήριξη των πωλήσεων τόσο πριν όσο και μετά, η εταιρεία μας διαθέτει 
ιδιόκτητο εξοπλισμό καταμέτρησης σωματιδίων σε υγρά & αέρια διαλύματα, καθώς 
και συσκευές ελέγχου ακεραιότητας αποστειρωτικών φίλτρων.

Τα προϊόντα του Βιομηχανικού 
τμήματος της Πνοή 
Εργαστηρίου Α.Ε. 
απευθύνονται σε: 

Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών

Φαρμακοβιομηχανίες

Βιομηχανίες Χημικών & 
Πετροχημικών

Βιομηχανίες Καλλυντικών

Παραγωγή Ενέργειας

Επεξεργασία, Αποθήκευση και 
∆ιανομή Πετρελαιοειδών

∆ιυλιστήρια



Πιστοποιήσεις
Για την διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, η Πνοή 
Εργαστηρίου διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

ISO9001:2015

ISO14001:2015

∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004

NATO

Ecovadis

9001:2015 14001:2015
∆Υ8

δ/ΓΠ.οικ./
1348/2004

Εταιρική

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά το σύνολο των εξωτερικών διαδικασιών 
της εταιρείας και το πως αυτή επηρεάζει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η 
Πνοή Εργαστηρίου, έχει προβεί στις ακόλουθες δράσεις που αφορούν στο 
κοινωνικό αποτύπωμα της εταιρείας:

Ετήσια προμήθεια τροφίμων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών γραφείου 
και ρουχισμού με αποδέκτη την ΕΕΠΑΑ – Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 
Αυτιστικών Ατόμων.

Στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και της επισύναψης συνεργασιών με 
μεγάλες πολυεθνικές, η Πνοή Εργαστηρίου από το 2020 πιστοποιείται 
ετησίως από τον ανεξάρτητο γαλλικό φορέα ECOVADIS. Ο εν λόγω 
φορέας ελέγχει και πιστοποιεί τις εταιρείες σχετικά με την εταιρική κοινωνι-
κή ευθύνη, το περιβαλλοντικό αντίκτυπο, δράσεις και ενέργειες κατά της 
δωροδοκίας και σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το 2017 και το 2021 η Πνοή Εργαστηρίου υποστήριξε το έργο ερευνητών 
επιστημόνων, μέσω δωρεάς για την δημοσίευση ερευνών σχετικά με την 
πρόωρη πρόβλεψη και διάγνωση της νόσου του Alzheimer, στο επιφανές 
περιοδικό Frontiers.

Κοινωνική Ευθύνη
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Αντιπροσωπείες

Β ι ο μ η χ α ν ι κ ά

Ε ρ γ α σ τ η ρ ι α κ ά



Pnoi Lab

40 Vas.  Georgiou str .  152 33
Halandr i  -  Greece
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+ 30 210 6896515
+ 30 210 6895374
info@pnoilab.gr
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