


Η Convex ιδρύεται το 1991 με κύρια δραστηριότητα την μελέτη και κατασκευή μεταλλικών προιόντων.

Η Convex καθώς αποτελεί ένα παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στις σύγχρονες τεχνολογικές και εικαστικές τάσεις, προσπαθεί 
συνέχεια να εξελίσσεται και να βελτιώνεται. Με αυτή την ιδιαίτερη προσέγγιση παράγει πρωτοποριακά προϊόντα υψηλής 
αισθητικής και έχει καταφέρει να διακριθεί παγκοσμίως για την ποιότητα της.

Επιπλέον, η Convex έχει κερδίσει βραβεία για τον σχεδιασμό των προϊόντων της ο οποίος γίνεται από καταξιωμένους σχεδιαστές.

H Convex ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και από τις πρώτες παγκοσμίως που εντάχτηκαν και πιστοποιήθηκαν από το 
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού για την παραγAωγή αντιμικροβιακών προϊόντων με βάση τον χαλκό.

Σχεδόν 25 χρόνια μετά την ίδρυση της, η Convex διατηρώντας τις παραδοσιακές και οικογενειακές αξίες, ενσωματώνει στο 
δυναμικό της και τη δεύτερη γενιά και πορεύεται με τον ίδιο ζήλο για το  πρωτοποριακό, κομψό, λειτουργικό και ποιοτικό προϊόν. 
Η αποστολή της είναι η ανάδυση του Ελληνικού σχεδιαστικού πνεύματος μέσα από την παραγωγική της ενότητα και η διάδοση του 
στον κόσμο.

CONVEX was founded in 1991 with main activity the design and production of metal products.

Convex is a vertical integrated manufacturing unit based on  modern technological and artistic dynamics and is constantly trying 
to improve and evolve further. With this careful approach, Convex manufactures pioneering products of high aesthetic value and 
has managed to be globally recognized and distinguished for its quality.

Furthermore, Convex has won design awards (Red Dot Design Award 2013) thanks to the company’s talented team of designers. 

Convex, was the first company in Greece and among the first worldwide who enrolled and got certified by the Copper 
Development Institute to produce antimicrobial products based on copper.

Almost 25 years after its founding, the company keeps the traditional family values and incorporates the second generation 
while moving with the same zeal for the innovative, stylish, functional and quality product. The mission of Convex is the 
emergence of the Greek design spirit, through the company’s production module and to spread it out to the world.

Η νέα σειρά κανελαζ αποτελεί μια premium οικογένεια προϊόντων από ορείχαλκο,  που χαρακτηρίζονται από χαρακτικά. 
Μια αρχαία τεχνική που χρησιμοποιείται στα κοσμήματα και μετατρέπει το αντικείμενο σε έργο τέχνης  δίνοντας του 
ιδιαίτερη υφή μέσα από ένα γεωμετρικό επαναλαμβανόμενο μοτίβο ακριβείας.  

The new line of “kanelaz”  is a premium family of brass products, characterized by engravings. An ancient technique used in 
jewelry, which transforms an object into a work of art giving it a special texture through a precise geometric repetitive pattern. 

WHO IS CONVEX

TECHNIQUE OF KANELAZ
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Η CONVEX AEBE τον Νοέμβριο του 2010 πιστοποιήθηκε για την 

εφαρμογή του δικού της συστήματος ποιότητας σε συμφωνία με 

το ISO 9001:2008. Το πιστοποιητικό μας χορηγήθηκε από την TUV 

HELLAS εταιρεία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς στον τομέα 

των πιστοποιήσεων. Το σύστημα ποιοτικού ελέγχου της CONVEX 

εκτός των άλλων περιλαμβάνει συνεχείς ελέγχους προμηθευόμενων 

υλών, παραγόμενων ημιέτοιμων σε όλες τις φάσεις παραγωγής και 

τελικών προϊόντων. Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στην πραγματικά 

υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας με σκοπό την ικανοποίηση 

του τελικού καταναλωτή. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ελέγχους 

που έχουν σχέση με την αντοχή των βερνικιών, που είναι και τα 

τελικά προστατευτικά επιθέματα στα μεταλλικά προϊόντα μας. 

Εφαρμόζονται καθημερινά test με ισχυρούς διαλύτες και χημικά 

(ασετόν, φορμικό οξύ κ.α.) όπου αποδεικνύεται η αντοχή σε τριβή και 

σε οξειδωτικά περιβάλλοντα.

“Quality is not an act,
 its a habit”

-Aristotle

On November 2010 CONVEX SA has been certified for the 

implementation of her own quality system according to the demands 

of EN ISO 9001:2008. The certificate was issued by TUV HELLAS 

a worldwide well known company for the credibility of its work. 

The CONVEX quality system besides other internal processes 

uses internal controls for the supplied materials, the semi finished 

products and the final products. The aim is to obtain constantly 

exceptional quality of our products in order to satisfy the end user. 

Special care is given for daily controls checking the behavior of the 

final coating, which is usually lacquer regarding wear, adhesion and 

anti-corrosion resistance.



products made in Greece “H ποιότητα δεν είναι μια πράξη.
  Έιναι συνήθεια.”

-Aριστοτέλης

Η CONVEX στην προσπάθειά της να διασφαλίσει ακόμα περισσότερο 

την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της συνεργάζεται με 

διαπιστευμένα εργαστήρια στα οποία γίνονται:

Δοκιμές αντοχής στην οξείδωση σε καμπίνα αλατονέφωσης βάσει 

προτύπου EN 1670:2007 “Building hardware. Corrosion resistance. 

Requiremnts and test methods.”

Η CONVEX συνεργάζεται με το αναγνωρισμένο Ιταλικό εργαστήριο 

LAPI για δοκιμές πομόλων θυρών σε ελεγχόμενο περιβάλλον για 

αντοχή στην φωτιά βάσει προτύπου EN 1634-2:2008.

CONVEX upon trying to ensure even more the quality of its products 

utilizes external certified laboratories which perform tests like :

Resistance test in salt spray cabin according to EN 1670:2007 “Building 

hardware. Corrosion resistance. Requirements and test methods.”

CONVEX collaborates with Italian laboratory LAPI spa for antifire tests 

on door handles according to EN 1634 -2: 2008 –“ Fire resistance and 

smoke control test for door shutter and openable window assemblies and 

elements of building hardware”

H CONVEX παρέχει εγγύηση για τον μηχανισμό των πομόλων 

θυρών ότι αντέχει σε 200.000 φορές άνοιγμα κλείσιμο χωρίς να 

υποστεί ζημιά.

Convex guarantees that the open/close mechanism incorporated 

in its door handles will not break berfore 200.000 openings and 

closures.


	ASD
	ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΝΕΛΑΖ PREMIUM 21x21cm closed -- CMYK
	ASD
	ASD



