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Εναλλακτικά SLOGANS 

Δίνουμε βάση στο όραμά σας 

Έργα για μια ζωή 

Έργα εμπιστοσύνης 

Σχεδιάζουμε το αύριο 

Θέτουμε τις βάσεις για το μέλλον 

Γερές βάσεις, θεμελιώδεις αξίες 

Κατασκευές που μπορείτε να βασιστείτε 

Το αποτέλεσμα μετράει 

Υλοποιούμε τις σκέψεις σας 

 

(Απόφθεγμα:) Είμαστε αυτό που επαναλαμβανόμενα 

κάνουμε. Έτσι, η τελειότητα δεν είναι μια ενέργεια, 

αλλά μιά συνήθεια. 

 

Αριστοτέλης 

 



 

‘Δημιουργούμε με την καρδιά, κτίζουμε με το μυαλό’ 

Ποιοι είμαστε 

Τα πολυτιμότερα υλικά για ένα γερό οικοδόμημα είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι.  Βασισμένοι σε 

αυτό το σκεπτικό, κατασκευάζουμε έργα ζωής. Γιατί μας ενδιαφέρει να δημιουργούμε με 

την καρδιά και να κτίζουμε με το μυαλό. Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας, τη γνώση, 

την πρωτοπορία, την υψηλή ποιότητα και το άρτιο αποτέλεσμα, θέτουμε τις βάσεις από την 

αρχή. Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που ξεκινούν από τη μελέτη έως 

την παράδοση του έργου. Πάντα, με τη στήριξη του εξειδικευμένου και αξιόπιστου δικτύου 

συνεργατών μας. Άλλωστε, το κλειδί για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, είναι μια δυνατή, 

έμπειρη ομάδα που ενώνει τις δυνάμεις της με κοινό στόχο, το όραμά σας. Έτσι, 

καταφέρνουμε να υλοποιήσουμε τις πλέον σύγχρονες κατοικίες και κτίρια υψηλών 

προδιαγραφών  που αφορούν είτε σε επαγγελματικούς χώρους ή οικογενειακές κατοικίες.  

 

Πάνω απ όλα, η ασφάλεια 

Η ασφάλεια είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Γι’ αυτό δημιουργούμε κατασκευές που 

βασίζονται σε γερά θεμέλια και τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές σε θέματα 

δόμησης. Επιπρόσθετα, εφαρμόζουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και πρακτικές, 

ώστε να νιώθετε απόλυτα ασφαλείς για μια ζωή! 

 

Υπηρεσίες  

 

Κατασκευές για μια ζωή 

Πρώτο μας μέλημα είναι να εξασφαλίσουμε μια άρτια κατασκευή, υψηλή ποιότητα  και 

αισθητική, μοντέρνο design, λειτουργικότητα και άνεση, ώστε να έχετε κατοικίες που 

αντέχουν στο χρόνο. Με αυτή τη λογική, σε κάθε μας project, κάνουμε μια ολοκληρωμένη 

εκτίμηση εφ’ όλης της ύλης, διατηρώντας ταυτόχρονα, υψηλό επίπεδο ευθύνης. Οι 

ολοκληρωμένες μελέτες σε συνεργασία με τους έμπειρους μηχανικούς και αρχιτέκτονες 

εγγυώνται το υψηλό αποτέλεσμα. 

 

Πωλήσεις Πολυτελών Κατοικιών 

Σχεδιάζουμε από την αρχή την κατοικία των ονείρων σας. Γιατί κάποια πράγματα είναι 

ανεκτίμητα! Επιλέγουμε τις καλύτερες τοποθεσίες, κάνουμε σωστή έρευνα αγοράς και το 



αποτέλεσμα; Πολυτελείς κατοικίες με υπερσύγχρονο design στα πρότυπα διεθνών 

προδιαγραφών. 

 

Αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανικές μελέτες 

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών και την επίβλεψη και διαχείριση 

εκάστοτε έργου. 

 

 

 

 

 

Ενεργειακά πιστοποιητικά και ενεργειακές επιθεωρήσεις 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ 
έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και αποτυπώνει την ενεργειακή 
απόδοση του κτιρίου. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι απαραίτητη τόσο για την ασφάλεια 
όσο και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Με γνώμονα την τεχνογνωσία μας και την πολυετή μας πείρα, είμαστε σε θέση να σας 
προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τον χώρο της κατασκευής. Με 
αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις καλύτερες επενδύσεις σε 
ακίνητα και ποια είναι τα σημαντικότερα κριτήρια για την αγορά ενός ακινήτου. 

 

Ανακαινίσεις 

Πρωτοπόρες ιδέες,  αρχιτεκτονικές μελέτες σχετικά με τις διεθνείς τάσεις της αγοράς σε 

θέματα διακόσμησης, είναι μερικά από αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε, ώστε να 

δημιουργήστε τον προσωπικό ή επαγγελματικό χώρο που ονειρεύεστε!  Άλλωστε, γι ‘αυτό 

είμαστε εδώ! Για να προσφέρουμε σύγχρονες λύσεις τελευταίας τεχνολογίας, 

εξασφαλίζοντας αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε κάθε σας επιθυμία.  Για να ζείτε 

την καθημερινότητά σας σε έναν χώρο που πραγματικά απολαμβάνετε! 

 



 

Έμφαση στο υπερσύγχρονο Design  

Η καλή κατασκευή στη βάση φαίνεται! Αυτός είναι κι ο λόγος που η συνεργασία ενός 
designer/αρχιτέκτονα μαζί με τον κατασκευαστή είναι πρωτευούσης σημασίας. Έτσι, 
μειώνονται τα ρίσκα, εφόσον γίνεται καλή εξοικονόμηση χρόνου και χώρου, ώστε να 
βρεθούν οι καλύτερες λύσεις από τη διαμόρφωση των χώρων έως την τελική κατασκευή. 

 

Κτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης 

Η ικανοποίηση του πελάτη είναι προτεραιότητά μας. Γιατί κάθε πελάτης έχει διαφορετικές 

ιδέες, ανάγκες και προτεραιότητες. Κατόπιν συζήτησης με τον κάθε πελάτη, σχεδιάζουμε 

την κατοικία που οραματίζεται στα μέτρα του, ώστε να ξεπερνάμε κάθε φορά τις 

προσδοκίες του.  

 

 

 

 

Στεγάζουμε το μέλλον σας  

(Φωτο Πολυτελών Κατοικιών) 

 

Συχνές ερωτήσεις 

 

Νέα 

 

Επικοινωνία 
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