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Αναζητούμε τους τρόπους,
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Αναζητούμε τους τρόπους,

Η εταιρεία ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, συμπληρώνοντας 30 χρόνια δημιουργίας 

και εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα, κατασκευάζει με υψηλή 

τεχνογνωσία και σύγχρονο εξοπλισμό, μια μεγάλη γκάμα μεταλλικών 
κατασκευών,  σύμμεικτων κατασκευών, εφαρμογών 
αλουμινίου, ειδικών αρχιτεκτονικών εφαρμογών 

και ξηράς δόμησης.

Υλοποιούμε ιδέες και σχέδια σε κάθε τομέα δόμησης, με υψηλή 
ποιότητα, συνέπεια και κατασκευαστική αρτιότητα.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φιλοσοφία μας είναι το πακέτο λύσεων υψηλής ποιότητας. 

Για μας όλα τα επίπεδα της παραγωγής, αλλά και της εξυπηρέτησης 

του πελάτη, απαιτούν υψηλές προδιαγραφές, για να μπορούμε 

έτσι να επιτύχουμε προηγμένο έργο σε χρήση και αξία.

Η πολυετής μας εμπειρία, μας παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένου 

πακέτου λύσεων στις κατασκευαστικές ανάγκες, υλοποιώντας 

ουσιαστικά το ζητούμενο «με το κλειδί στο χέρι». 

 τα υλικά, τις προδιαγραφές που    
             κάνουν τη ζωή πιο άνετη!



Πρωτοπορούμε με στόχο  
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Πρωτοπορούμε με στόχο  

Η εταιρεία λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μέσα σε συνολική 

έκταση 8000 τ.μ. από τη διοίκηση και τα γραφεία έως και την έκθεση. 

Λειτουργούν τμήματα διαμόρφωσης μετάλλων, κοπής 

και διάτρησης φορέων, μονταρίσματος, κατασκευαστικό 
αλουμινίου και βαφείο. Η εταιρεία διαθέτει τα μέσα 

και το ανθρώπινο δυναμικό για την τοποθέτηση των έργων.

Η παραγωγική μας δυναμική και ο σύγχρονος εξοπλισμός 
των εγκαταστάσεών μας, μάς δίνει τη δυνατότητα ανάληψης μεγάλων έργων, 

αλλά και το επιθυμητό αποτέλεσμα σε κάθε κατασκευή, με βάση 

τη στατική και την αρχιτεκτονική μελέτη κάθε έργου.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η παραγωγή είναι οργανωμένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί 
απόλυτα το έργο του μελετητή. Η παραγωγική διαδικασία υποστηρίζεται 

από λογισμικά προγράμματα, όπως το STRUCAD και το AUTOCAD, 

και εποπτεύεται από μηχανικό και εξειδικευμένο 
προσωπικό που εξασφαλίζουν το αποτέλεσμα της μελέτης.

Στην παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνεται ποιοτικός έλεγχος 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO, ενώ τηρούνται αυστηρές 

προδιαγραφές επεξεργασίας, κατασκευής, φινιρίσματος και τοποθέτησης.

 την άνεση, την ασφάλεια και
            την ποιότητα των κτιρίων!



Οι σύγχρονες ανάγκες οδηγούν σε 
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Οι σύγχρονες ανάγκες οδηγούν σε 

Οι μεταλλικές και σύμμεικτες κατασκευές που αναλαμβάνει η εταιρεία 

βρίσκουν εφαρμογή σε μια μεγάλη γκάμα έργων όπως βιομηχανικά 
κτίρια, συγκροτήματα κατοικιών, επαγγελματικές εκθέσεις, 

αποθήκες, δημόσια κτίρια, εμπορικά κέντρα, κ.α.

Παράλληλα οι κατασκευές αλουμινίου και οι κατασκευές ξηράς δόμησης 

έχουν εφαρμογή στην πλειονότητα των επαγγελματικών 

και ιδιωτικών κτισμάτων. 

ΕΡΓΑ

Η δυνατότητα ανάληψης μεγάλων έργων με απαιτήσεις, 

και η υποστήριξη των αναγκών σε όλα τα επίπεδα του έργου, είναι το 

αποτέλεσμα της εξειδίκευσης και της φιλοσοφίας ολοκληρωμένης 
εξυπηρέτησης από την αρχή της ιδέας μιας κατασκευής. 

Τα στάδια κάθε έργου τηρούνται αυστηρά και αποτελούν τις προϋποθέσεις 

του επιθυμητού, άριστου αποτελέσματος:

1 Μελέτη και σχεδιασμός έργου

2 Κατασκευή 

3 Συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες για εξειδικευμένες λύσεις 

4 Συναρμολόγηση 

5 Εγκατάσταση  

6 Τήρηση χρονοδιαγράμματος

 υψηλό σχεδιασμό, σε καινοτομίες,       
            σε μελλοντικά κτίρια!



Ο απαιτητικός σχεδιασμός αποτελεί

• ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ • ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ • ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

• ΓΡΑΦΕΙΑ • ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ • ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
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Ο απαιτητικός σχεδιασμός αποτελεί

Οι μεταλλικές κατασκευές κατακτούν πλέον το χώρο της βιομηχανίας, 

ενώ παράλληλα τις συναντάμε ολοένα και συχνότερα σε συγκροτήματα 

κατοικιών, γραφεία και αλλού.

Πρόκειται για το πιο ποιοτικό και άρτιο δομικό αποτέλεσμα 

χάρη στις ιδιότητες του χάλυβα.

Τα χαρακτηριστικά του υλικού είναι η αδιαμφισβήτητη ποιότητα, 

η αρχιτεκτονική ευελιξία λόγω της χρήσης συγκεκριμένων διατομών, 

η κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων με οικονομικό τρόπο, η μεγάλη αντοχή. 

Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στις μεταλλικές κατασκευές 

να καμπυλωθούν εύκολα (μέχρι και 180ο) υποστηρίζοντας έτσι, 

οποιοδήποτε σχέδιο και σχήμα, δίνοντας λύσεις για πληθώρα 
εφαρμογών σε όψεις, θόλους, κελύφη, διπλές καμπυλότητες, κ.α.

πρόκληση αλλά και επιβεβαίωση 
           της δουλειάς μας!

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ







Η πιο μικρή σας ιδέα 
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Η πιο μικρή σας ιδέα 

Οι σύμμεικτες κατασκευές απαντούν στην ανάγκη μεγάλων 
κατασκευών με ενισχυμένη αντοχή. Πρόκειται για τη συμμετοχή 

μεταλλικών στοιχείων, κυρίως  στύλων και δοκών, σε συμβατική δόμηση, 

με στόχο την ενίσχυση της στιβαρότητας ενός κτιρίου, που φέρει πολλούς 

ορόφους ή έχει μεγάλα ανοίγματα. 

Με τις σύμμεικτες κατασκευές δίνεται η δυνατότητα διέλευσης 
πολλών αγωγών για τοποθέτηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 

κυρίως σε βιομηχανικά κτίρια.

μπορεί να γίνει το πιο μεγάλο μας   
           έργο!

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Επιπλέον, ο ανοξείδωτος χάλυβας, η χρήση του οποίου ολοένα και αυξάνεται 

στις δομικές εφαρμογές, είναι το υλικό εκείνο που διαθέτει αντιδιαβρωτικές 

ιδιότητες, ενώ υποστηρίζει κατασκευές με απαιτήσεις πυροπροστασίας.

Μοναδικά πλεονεκτήματα:
Προστασία από ατμοσφαιρική διάβρωση
Μικρός χρόνος και χαμηλό κόστος κατασκευής 
Πυραντίσταση
Ανακύκλωση υλικού
Κατασκευαστική ποικιλία
Αντοχή



Υποστηρίζουμε κατασκευές

• ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ • ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ • ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
• ΑΙΘΡΙΑ • ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
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Υποστηρίζουμε κατασκευές

Το αλουμίνιο κατακτά όλο και περισσότερους φίλους μια που η εξέλιξη 

της βιομηχανίας αλουμινίου έχει αποφέρει ένα σύγχρονο προϊόν με 

πολλές δυνατότητες και εφαρμογές, ενώ παράλληλα το περιβαλλοντικό 
κέρδος από τη χρήση του, το καθιστά σχεδόν αναγκαίο. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Επιπλέον, το αλουμίνιο χαρακτηρίζεται από αντοχή στην ατμοσφαιρική 

διάβρωση, ενώ η δυνατότητα διαμόρφωσης και επεξεργασίας 

του, ενισχύει τη συμμετοχή του σε ποικίλες εφαρμογές και αρχιτεκτονικές 

διαφοροποιήσεις υλοποιώντας κάθε σχέδιο με ευκολία. 

 που εναρμονίζονται 
            με το φυσικό τους χώρο



Φροντίζουμε για την ποιότητα
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Φροντίζουμε για την ποιότητα

Μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως πόρτες και παράθυρα αλουμινίου, 

αίθρια, υαλοπετάσματα, κάγκελα, αλλά και χρήση σε χωρίσματα και ψευδο-

ροφές, αναδεικνύουν το αλουμίνιο σε ένα σύγχρονο και περιζήτητο υλικό.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
Φιλικό στο περιβάλλον
Προσαρμόσιμο και επεξεργάσιμο υλικό
Μικρό βάρος
Εξοικονόμηση ενέργειας
Αισθητική
Υψηλός σχεδιασμός

και τη λειτουργικότητα 
           των κατασκευών 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Κίνητρο για υψηλής ποιότητας

•  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ • ΘΕΑΤΡΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ • ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
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Κίνητρο για υψηλής ποιότητας

Χωροδικτυώματα, εξωτερικά κλιμακοστάσια, γέφυρες, μικρά μεταλλικά κτί-

σματα, οροφές, στέγαστρα, αίθρια, κιγκλιδώματα, είναι μερικές από τις ειδι-

κές αρχιτεκτονικές εφαρμογές που υποστηρίζει το μέταλλο ως δομικό υλικό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ξηρά δόμηση, ή αλλιώς κατασκευή με γυψοσανίδα, αποτελεί έναν 

εύκολο, ασφαλή και οικονομικό τρόπο εσωτερικής δόμησης και 

διακόσμησης. Η γυψοσανίδα συνιστά ιδανική λύση στην ανάγκη επικάλυ-

ψης επιφανειών με ελαφρύ και προσαρμόσιμο υλικό σε κάθε αρχιτεκτονική 

απαίτηση. 

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

έργα είναι οι δικές σας υψηλές 
            απαιτήσεις!



Αγαπάμε τα έργα μας και
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τον άνθρωπο που ζει μέσα 
           σ’ αυτά!

Η μεταλλική δόμηση έχει ισχυρά πλεονεκτήματα αποδοτικότητας 

τόσο για τη μακροβιότητα και ποιότητα των εφαρμογών της, 

όσο και για την φιλικότητα στο περιβάλλον. Κι αυτό γιατί 

παρεμβαίνουν λιγότερο στο περιβάλλον, κατά τη χρήση τους, αλλά 

και την κατασκευή τους, αφού δημιουργούν λιγότερους ρύπους, 

λιγότερη ηχορύπανση και χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά.

Μοντέρνα κτίρια, που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την αντοχή τους 

και το σεβασμό στο περιβάλλον, δίνουν νέα διάσταση στη δόμηση. 

 

Η ποιότητα είναι η πρώτη προϋπόθεση που τηρείται και απαιτείται 

σε κάθε κατασκευή μας. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι καταρχήν 

πιστοποιημένα, ενώ η διαδικασία παραγωγής ελέγχεται και 

πραγματοποιείται βάσει διεθνών ποιοτικών standards.

Οι κατασκευές της εταιρείας ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ακολουθούν 

τις προδιαγραφές του προτύπου ISO. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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