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Η νεοσυσταθείσα εταιρεία μας με τον διακριτικό τίτλο “VALVE SERVICE HELLAS” 
με έδρα την περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής , είναι εταιρεία που η 
δραστηριότητά της αφορά της επισκευές απομονωτικών, ρυθμιστικών και 
ασφαλιστικών βαλβίδων όλων των τύπων καλύπτοντας τις ανάγκες των 
μονάδων διύλισης  πετρελαίου , φυσικού αερίου, παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, ναυτιλίας τόσο στο μηχανουργείο μας όσο και στον πεδίο . 

Our newly established company with a distinctive title “ VALVE SERVICE HELLAS” 
based in the industrial area of Aspropirgos-Attica, is a company with main activity 
concerning the repair of all types of industrial valves, covering the needs of Oil & 
Gas Industry, Energy and Natural Gas Industry, power plants and Marine in our 
machine shop and in the field.



Οι πελάτες μας                                                      Our Customers



Τομείς που 
δραστηριοποιούμαστε… 

Fields Of Work

Oil & Gas

Power Plants Marine LPG & LNG Carriers  

And all the industrial 

factories where a valve 

is installed…..



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Valve Service Hellas 
προσφeρει στους πελατες της

Εγκαταστάσεις  1000m2 πλήρως  
εξοπλισμένες με…

Εργαλειομηχανές βαρέου τύπου κατάλληλες
Για τις ανάγκες της εκάστοτε εργασίας.

1000m2 Facilities fully 
equipped with…

Heavy type machine tools suitable for the needs and 
requirements of each work.



Εγκαταστάσεις  1000m2 
πλήρως  εξοπλισμένες 

με…

Υδραυλικά δοκιμαστήρια τα 

οποία καλύπτουν μεγάλο 

εύρος διαμετρημάτων. 

1000m2 Facilities fully equipped 
with…

Hydraulic test bench that can cover a big 

range of dimensions



Δοκιμαστήριο ασφαλιστικών βαλβίδων το οποίο 
χρησιμοποιεί σαν μέσο δοκιμής το άζωτο 300bar.

Απομονωμένο χώρο αφιερωμένο μόνο για την 
επισκευή και συντήρηση των ασφαλιστικών βαλβίδων. 

Hydrostatic test bench especially for safety 

valves with nitrogen medium and up to 

300bar test pressure. 

Isolated working space dedicated for safety valve 

repair & maintenance.



Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή 
εμπειρία στον τομέα της επισκευής 
των βανών με άρτια εκπαιδευμένο 
προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό 
για τις on – site ανάγκες που μπορεί 
να υπάρξουν.

Επίσης και ένα κινητό συνεργείο με 
τα απαιτούμενα εργαλεία που 
μπορεί να ακολουθήσει τους 
τεχνίτες μας σε όλες τις μονάδες. 

Our company has a several years of 
experience in the valve repair industry 
with experienced and continuous 
trained employees with on-site 
equipment that can cover the 
maintenance and repair needs on the 
field. 

We are also equipped with a portable 
workshop that follows our service 
team on every work scope in the field.



Με μια ματιά...

Φωτογραφικό υλικό από εργασίες οι 
οποίες έχουν ολοκληρωθεί στις 
εγκαταστάσεις μας και στο πεδίο.

In a quick look…

on the following pages you will see 
some pictures from work scopes that 
have been performed in our facilities 
and in the field



Εργασίες Στο 
Πεδίο 

In The Field



Εργασίες Στο 
Πεδίο 

In The Field



Εργασίες Στο 
Πεδίο 

In The Field



Στις 
Εγκαταστάσεις 
μας

In Our
Facilities



Στις 
Εγκαταστάσεις 
μας

In Our Facilities



Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.

Eίμαστε στην διάθεση σας για 

οποιαδήποτε πληροφορία. 
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Thank you for your time and we 

remain at your disposal for further 

information. 

We guarantee that our services will 

meet your expectations.  
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