ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ
SINCE 1969

Μεταλλικές κατασκευές κτιρίων
Βιομηχανικές μεταλλικές κατασκευές
Αποθήκες – Συστήματα αποθήκευσης
Ειδικές μεταλλικές κατασκευές
Building Steel Structures
Industrial Steel Structures
Warehouses – Storage Systems
Special Steel Structures
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Μια εταιρεία που προσφέρει
ολοκληρωμένες
και αξιόπιστες λύσεις.
A company offering complete
and reliable solutions.

History

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ/
ΙΣΤΟΡΙΑ
WHO WE ARE/
HISTORY

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ.
1969
Ο Μιχάλης Βουτσαδάκης ξεκινά την ατομική του επιχείρηση
στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών.
1975
Δημιουργείται η πρώτη μονάδα επεξεργασίας δομικού χάλυβα
σε ιδιόκτητο χώρο.
2002
Ιδρύεται η ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ.
2007
Η εταιρεία επεκτείνεται στην Κύπρο.
2010
Η εταιρεία μεταφέρεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις
στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
ΣΗΜΕΡΑ Η ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ –με μακροχρόνια εμπειρία και έργα
υψηλών προδιαγραφών- αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες
εταιρείες κατασκευής δομικού χάλυβα στην Ελλάδα έχοντας
στο ενεργητικό της σημαντικές συνεργασίες με χώρες
του εξωτερικού.
STEADILY MANUFACTURING THE FUTURE.
1969
Michalis Voutsadakis establishes his personal steel 		
fabrication company.
1975
The first structural steel processing unit is added
to his privately owned premises.
2002
VOUTSADAKIS SA is founded.
2007
The company expands to Cyprus.
2010
The company moves to its new modernized premises
in Oinofyta, Viotia.
TODAY With its extended expertise in delivering successful
projects of the highest quality VOUTSADAKIS SA
has established itself as one of the largest structural
steel construction companies in Greece with significant
collaborations abroad.
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ΠΡΟΦΙΛ/ PROFILE

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
OUR PEOPLE

our people

Profile
ΠΡΟΦΙΛ
PROFILE

the company

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ.
Η ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο
μεταλλικών κατασκευών από δομικό χάλυβα.
Οι ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει στους πελάτες της,
η κατανόηση των αναγκών τους και η συνεχής επικοινωνία σε όλα
τα στάδια υλοποίησης του έργου, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά
της φιλοσοφίας της. Ταυτόχρονα, η αξιοπιστία, η ταχύτητα και
η υψηλή ποιότητα των προϊόντων, σε συνδυασμό με την εμπειρία
και την τεχνογνωσία έχουν καθιερώσει την ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ
–στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού- ως μια εταιρεία που
όχι μόνο προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αλλά μπορεί
να κατασκευάσει αυτό που σκέφτεστε.
Reliability, efficiency, speed.
VOUTSADAKIS SA manufactures structural steel for a diverse
range of projects. The core of our philosophy is understanding
the client’s needs, offering fully integrated solutions
and maintaining a constant communication throughout the various
stages of our projects.
Furthermore our commitment to providing the highest quality
of fabrication with speed, together with our experience
and technical expertise, has established VOUTSADAKIS SA
as a leading reliable company that offers integrated solutions
to all requirements in delivering successful projects
of the highest quality both in Greece and abroad.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
FABRICATION
FACILITIES

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.
Ένας σημαντικός λόγος που η ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ κατέχει υψηλή
θέση στην αγορά οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό της.
Η εταιρεία, επενδύοντας στη συνεχή εκπαίδευση και στις
μακροχρόνιες σχέσεις, συνεργάζεται με ανθρώπους που είναι
έμπειροι, εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους και αγαπούν
αυτό που κάνουν. Δουλεύοντας πολλά χρόνια μαζί, έχουν καταφέρει
να λειτουργούν σαν ένα συμπαγές σύνολο που προσφέρει
το πλεονέκτημα της ταχύτητας, της ευελιξίας και της επιτυχημένης
ολοκλήρωσης οποιουδήποτε έργου.
Investing in our Staff.
An important reason why VOUTSADAKIS SA is at the forefront
of the industry is its highly dedicated and motivated
workforce. The company, investing in continuing professional
development and long-term relationships with it’s staff, employs
experienced people who specialise in their field and are fully
committed to what they do. Years of related work experience
have perfected the collaboration amongst our staff thus
increasing production time, efficiency and flexibility in order
to guarantee successful delivery of all our projects.

ΜΙΑ ΥΓΙΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ.
Η εταιρεία έχει την έδρα της στα Οινόφυτα, σε ιδιόκτητο χώρο.
Η παραγωγική μονάδα είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα CNC τα
οποία χειρίζεται το πλήρως καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της.
Η εταιρεία επενδύει στην ανανέωση του μηχανικού εξοπλισμού της
σύμφωνα με την τρέχουσα τεχνολογία της αγοράς. Το αποτέλεσμα
είναι η ετήσια παραγωγή να ξεπερνά τους 5.000 τόνους προϊόντων.
The base of a sound company.
Our headquarters are located at the company’s privately owned
premises in Oinofyta. The production unit is equipped with
automated CNC machinery operated by our expert and fully
trained staff. The company is committed to investing in new
machinery, in line with current technology. As a result,
the annual fabrication capacity exceeds 5,000 tons of product.

our premises
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ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ/ SERVICES

Κατασκευάζουμε σύμφωνα
με τις επιθυμίες και τις ανάγκες
των πελατών μας.
We manufacture according
to our clients’ needs
and demands.

TI KANOYME/
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
WHAT WE DO/
DESIGN

Services

Μεταλλικές κατασκευές κτιρίων
Βιομηχανικές μεταλλικές κατασκευές
Αποθήκες – Συστήματα αποθήκευσης
Ειδικές μεταλλικές κατασκευές
Building Steel Structures
Industrial Steel Structures
Warehouses – Storage Systems
Special Steel Structures

Design

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.
Το τμήμα σχεδιασμού αποτελείται από αρχιτέκτονες, πολιτικούς
μηχανικούς και βιομηχανικούς σχεδιαστές οι οποίοι, συνδυάζοντας
τον άρτιο σχεδιασμό με τη μεγάλη εξειδίκευση στην κατασκευή,
μπορούν να δώσουν λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα εφαρμοσμένης
μηχανικής ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των πελατών. Στα πλαίσια της συνεχούς αυτοματοποίησης της
παραγωγής χρησιμοποιούνται σχεδιαστικά προγράμματα τελευταίας
γενιάς. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής ενός έργου, το τμήμα
σχεδιασμού βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το τμήμα
βιομηχανοποίησης με στόχο τη λεπτομερή και ακριβή υλοποίηση
των σχεδίων.
Detail and precision.
Our in-house design department consists of architects, civil
and industrial engineers who combine their extensive design
skills and great expertise in fabrication, offering thorough
solutions to any engineering problems.
As part of our ongoing focus on production efficiency and
automation, the latest fully-integrated computer aided design
systems are in place. During the production process, the design
team is in constant communication with the fabrication team
thus enabling for an accurate and seamless flow of information
in order to deliver successful projects.
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ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ/ SERVICES

Services
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
MANUFACTURING

manufacturing

Προϊόντα που προσθέτουν αξία στον χώρο σας.
Η ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ εφαρμόζει σύγχρονα κατασκευαστικά πρότυπα
και είναι σε θέση να υλοποιεί έργα υψηλών προδιαγραφών.
Για την κατασκευή ενός προϊόντος γίνεται χρήση σύγχρονων
εργαλειομηχανών CNC –προγραμματισμένες από λογισμικάτις οποίες χειρίζεται το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον πλήρη έλεγχο του τελικού κόστους
και του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου. Ο λεπτομερής και συνεχής
ποιοτικός έλεγχος σε κάθε φάση της γραμμής παραγωγής και στις
πρώτες ύλες ξασφαλίζει τη δέσμευση της εταιρείας για προϊόντα
και υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας.
Products that add value.
VOUTSADAKIS SA implements the latest construction standards and
is able to undertake a diverse range of projects as well as the
most challenging ones. Fabricating any given product requires
the use of our advanced digitally automated and software
programmed CNC machinery, operated by the company’s trained
professionals. This results in full control of both cost and
time for project completion. The constant and detailed quality
control during each phase of the production line - from raw
materials to final product- reflects and guarantees the company’s
commitment to delivering high-level, quality products and
services.

ΑνέγεΡση
ERECTION

Ασφάλεια, ταχύτητα και ποιότητα.
Για την ανέγερση μιας μεταλλικής κατασκευής, τα έμπειρα και
εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας μας σε συνδυασμό με τους
επιβλέποντες μηχανικούς και εργοδηγούς προετοιμάζουν τα σχέδια
ανέγερσης της κατασκευής. Χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό
ανεγείρουν τις κατασκευές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Οι μηχανικοί μας επιβλέπουν το έργο από την αρχή έως την
ολοκλήρωσή του ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή ανέγερση
και έτσι να παραδοθεί συνολικά ένα έργο με πολύ καλή ποιότητα
κατασκευής.

erection

Safety, speed and quality.
Our experienced and specialised team, in collaboration with
supervising architects, engineers and site managers prepare
a thorough erection design package. Using advanced erection
methods and equipment, the steel structures are assembled
and erected on site reducing erection time to a minimum. Our
engineering team oversees the project from start to finish on
site till final completion, ensuring the best workmanship
and erection.
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ΕΡΓΑ/ WORKS

Κτίρια σύγχρονης
αισθητικής.
Building contemporary
aesthetics.

01/

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Μιχάλης Γαβριήλ & ΣΙΑ ΟΕ
Building Steel
Structures
Gabriel Michael & Co

Κατασκευάσαμε ένα τριώροφο κτίριο
στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής.
Το κτίριο –συνολικού εμβαδού 2000m2αποτελείται από εκθεσιακό χώρο,
γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους.
H κατασκευή διακοσμήθηκε
με μεταλλικά πλαίσια.

We were appointed the construction
of a three-storey, 2000m2 building
in Agios Ioannis in Rentis, Athens.
The building consists of a showroom,
offices and storage areas and is
finished in decorative steel cladding.

02/

01. Οριζόντια διάταξη panels πλαγιοκάλυψης.
02. Σύστημα κατακόρυφων αντιανέμιων 		
συνδέσμων.
03. Διακοσμητικά μεταλλικά πλαίσια στην
πρόσοψη του κτιρίου.
01. Horizontally arranged steel panels.
02. Wind resistant vertical bracing system.
03. Decorative exposed steel frame
on the main facade.

01/

03/
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ΕΡΓΑ/ WORKS

Λάμδα ΑΕ
Lamda SA

01/

01/

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Building Steel
Structures
Dt Amusement Galactica
Enterprises Ltd

01.
02.
03.
04.
01.
02.
03.
04.

To κτίριο της GALACTICA
ENTERTAINMENT στη Λεμεσό Κύπρου
κατασκευάστηκε για να γίνει ένα
σύγχρονο Luna park – Bowling center
και έχει συνολικό εμβαδό 1800m2.

Κατασκευάσαμε τον εκθεσιακό χώρο
και τα γραφεία της ΛΑΜΔΑ ΑΕ
στην Κηφισιά Αττικής συνολικού
εμβαδού 2200m2.

We were appointed the construction
of the 2200m2 showroom and offices
for LAMDA SA in Kifissia, Attica.

02/

With a total area of 1800m2,
GALACTICA ENTERTAINMENT is located
in Limassol, Cyprus and was built
as a contemporary Fun Fair Bowling Center.

01/

Εμπορικό κέντρο
Shopping centre

Το εμπορικό κέντρο στον Φάρο
Ψυχικού είναι ένα κτίριο με
μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία.

The shopping centre in Faro
Psychiko, Athens is a building
finished in decorative steel
cladding.

01. Πρόσοψη εκθεσιακού χώρου.
02. Διακοσμητική συγκολλητή διατομή 		
σχήματος BOX.
01. Showroom facade.
02. Decorative welded BOX-shaped section.

Σύμμεικτη μεταλλική κατασκευή.
Σύνδεση δοκίδων ορόφου σε κύρια δοκό.
Σύνδεση κυρίας δοκού με υποστύλωμα.
Σύνδεση δοκίδας σε κύρια δοκό.
Composite steel construction.
Main beam and roof trusses connection.
Main beam and column connection.
Main beam and truss connection.

03/

04/

02/
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ΕΡΓΑ/ WORKS

Κατοικία
Housing

Kατασκευάσαμε μια σύγχρονη διώροφη
κατοικία 350m2 στη Λευκωσία Κύπρου
συνδυάζοντας την άψογη αισθητική
με την πλέον αξιόπιστη σε ασφάλεια
και προδιαγραφές σύμμεικτη
τεχνολογία κατασκευής.

We were appointed the construction
of this contemporary two-storey 350m2
house in Nicosia, Cyprus. Bringing
together impeccable aesthetics
with sheer reliability and safety
made available by the composite
construction technology.

02/

01/

01/

01/

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κ.Χ. Τεχνοδομικές
κατασκευές ΛΤΔ
Building Steel
Structures
Technodomikes
Constructions Ltd

Σε συνεργασία με την κυπριακή
κατασκευαστική ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ κατασκευάσαμε στην
Λευκωσία μια τριώροφη πολυκατοικία
10 διαμερισμάτων συνολικού εμβαδού
1500m2.

Κατοικία
Private residence

Working in collaboration with
the Cypriot construction company
TECHNODOMIKES CONSTRUCTIONS Ltd
we built a 1500m2 area apartment
block with a total number of 10
apartments spanning over three
floors in Nicosia.

01. Επικάλυψη ορόφων με τραπεζοειδούς
διαμόρφωσης γαλβανισμένα φύλλα.
02. Φρεάτιο κλιμακοστασίου.
03. Εξωτερική τοιχοποιϊα με σύστημα
ξηράς δόμησης.
01. Floor cladding in trapezoidal shaped
galvanised steel sheets.
02. Stairwell shaft.
03. Drywall system on external wall.

Τεχνικά άριστη σχεδιαστική λύση
και έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια
κατασκευής για τη διώροφη κατοικία
500m2 στο Κεφαλάρι Αττικής.

A two-storey 500m2 house in
Kefalari, Attica demonstrates a
technically exceptional design
solution with attention to every
construction detail.

01. Εξωτερική τοιχοποιϊα με σύστημα ξηράς
δόμησης.
02. Μεταλλικός πρόβολος μπαλκονιού.
01. Drywall system on external wall.
02. Steel balcony cantilever.

01/

02/
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ΕΡΓΑ/ WORKS

02/

01/

01/

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Καραμέρος Δημήτρης
Building Steel
Structures
Karameros

Κατασκευάσαμε, σύμφωνα με σύγχρονα
αρχιτεκτονικά πρότυπα, ένα διώροφο
κτίριο γραφείων στη Δουκίσσης
Πλακεντίας, συνολικού εμβαδού
1000m2.

A 1000m2, two-storey office
block in Doukissis Plakentias,
Athens was constructed according
to contemporary architectural
aesthetics.

01. Διακοσμητικές μεταλλικές κολόνες
στην πρόσοψη του κτιρίου.
02. Τοξοειδής στέγη.
01. Decorative steel columns
on the main facade.
02. Arched roof.

03/

01/

Αction Images ΕΠΕ
Action Images EPE

Συνδυασμός λειτουργικότητας και
industrial αισθητικής για το διώροφο
κτίριο γραφείων και το σύγχρονο
studio φωτογράφησης της ACTION
IMAGES στον Κεραμικό, συνολικού
εμβαδού 1200m2.

Combining functionality with
industrial aesthetics for this
two-storey office block together
with a contemporary photography
studio for ACTION IMAGES
in Kerameikos, Athens.
Covering a total area of 1200m2.

01.
02.
03.
04.
01.
02.
03.

Πρόσοψη κτιρίου.
Μεταλλικός σκελετός κτιρίου.
Κατακόρυφος αντιανέμιος σύνδεσμος.
Εσωτερική διαμόρφωση κτιρίου.
Building facade.
Steel frame.
Wind resistant vertical
bracing system.
04. Internal layout.

02/

04/
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ΕΡΓΑ/ WORKS

Λειτουργικότητα φιλική προς
τον χρήστη και το περιβάλλον.
Friendly functionality towards
the user and the environment.

Jankar SCI

Κατασκευάσαμε για τη JANKAR SCI,
στη Νίκαια της Γαλλίας, τον χώρο
ελέγχου οχημάτων συνολικού εμβαδού
1700m2 και ανοίγματος 38m, όπως και
κτίριο γραφείων δύο ορόφων.

Appointed by JANKAR SCI, we
constructed a vehicle inspection
service together with a two -storey
office block spanning 38m and
covering a total area of 1700m2,
in Nice, France.

04/

02/

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Autovision Sakar AE
INDUSTRIAL STEEL STRUCTURES
Autovision Sakar SA

Κατασκευάσαμε για την AUTOVISION
SAKAR A.E., στην Πολίχνη
Θεσσαλονίκης, τον χώρο ελέγχου
οχημάτων ανοίγματος 24m και ένα
διώροφο κτίριο γραφείων, συνολικού
εμβαδού 2200m2.

Appointed by AUTOVISION SAKAR SA,
we constructed a vehicle inspection
service together with a two-storey
office block spanning 24m with
a total 2200m2 area, in Polichni,
Thessaloniki.

01. Δικτυωτά πλαίσια έναντι κάθετων 		
αντιανέμιων συνδέσμων.
02. Σύνδεση κυρίας δοκού παταριού που φέρει
διατμητικούς ήλους με υποστήλωμα.
03. Υαλοπέτασμα καμπυλοειδούς διαμόρφωσης
στην όψη των γραφείων.
04. Τοξοειδής στέγη.
05. Κτίριο με εγκιβωτισμένη διριχτή στέγη
και στέγαστρα πλάτους 3m.
01. Cross bracing to protect against
horizontally directed wind loads.
02. Connection detail of central beam
carrying shear pins with column.
03. Curved curtain walling on the office
block facade.
04. Arched roof.
05. Boxed gabled roof with 3m wide
canopies on the perimeter.

01/

02/

Jankar SCI

03/

Κατασκευάσαμε για τη JANKAR SCI,
στο Gagny της Γαλλίας, τον χώρο
ελέγχου οχημάτων συνολικού εμβαδού
700m2.

Appointed by JANKAR SCI, we
constructed a vehicle inspection
service with a total area of 700m2,
in Gagny, France.

05/
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01/

01/

02/

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Αφοι Ανδριόπουλοι ΑΒΕΕ
INDUSTRIAL STEEL
STRUCTURES
Andriopouloi Bros SA

Σύγχρονο βιομηχανικό κτίριο με
χώρους γραφείων στις Αχαρναί
Αττικής, συνολικού εμβαδού 2200m2.

Contemporary industrial building
with offices in Acharnes, Attica
with a total area of 2200m2.

01. Αρχιτεκτονικές ασυμμετρίες και μεγάλα ανοίγματα
διάφανων προσόψεων.
02. Λεπτομέρεια φουρουσιού για τη στήριξη
της γερανοδοκού.
01. Architectural asymmetry and large
glass-front areas.
02. Cantilever beam detail for bridge crane support.

Γκιζελής Σταμάτιος ΑΕ
S. Gizelis SA

Σύγχρονων προδιαγραφών βιομηχανικό
κτίριο 5500m2 και τριώροφο κτίριο
γραφείων 600m2 στο Σχηματάρι
Βοιωτίας.

Modern 5500m2 industrial building
with an additional 600m2
three-storey office block
in Schimatari, Viotia.

01. Όψη κτιρίου.
02. Υποδομή για εγκατάσταση
4 διερχόμενων γερανογεφυρών
ανυψωτικής ικανότητας 25t.
03. 1η φάση ανέγερσης.
01. Building facade.
02. Facility for the 		
installation of four, 25 ton
lifting capacity, rail 		
passing cranes.
03. First construction phase.

02/

02/

03/
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01/

02/

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ζούρας Φάρμ ΑΕ
INDUSTRIAL STEEL
STRUCTURES
Zouras Farm SA

01. Γενική διάταξη κτιρίων.
02. Αεραγωγός.
03. Κλωβοστοιχίες στο εσωτερικό
του κτιρίου.
01. General layout.
02. Airway.
03. Poultry cage inside the unit.

Η πτηνοτροφική μονάδα παραγωγής
αυγών της ZOURAS FARM ΑΕ βρίσκεται
στην Αλεξανδρούπολη και έχει
συνολικό εμβαδό 25.000m2. Η μονάδα
αποτελείται από πτηνοτροφεία,
ψυγεία, αποθήκες και ξηραντήρια
κοπριάς.

The egg production poultry unit
of ZOURAS FARM SA is situated in
Alexandroupolis and spans over an
area of 25000m2. The unit consists
of poultry houses, cold storage,
warehouses and manure dryer plants.

02/

03/

01/

Πτηνοτροφική
Ιωαννίνων ΑΕ
Ptinotrofiki
Ioanninon SA

01.
02.
03.
04.
01.
02.
03.

Γαλβανισμένος μεταλλικός σκελετός.
Μηχανισμός αεραγωγού ασφαλείας.
Αεραγωγός ασφαλείας με μπουκάλα αέρος.
Παράθυρα ασφαλείας με μπουκάλα αέρος.
Galvanised steel frame.
Safety air intake shaft system.
Safety air intake shaft including
air bottle.
04. Safety windows including compressed
air bottle.

Σχεδιασμός και κατασκευή δύο
πτηνοτροφικών μονάδων 2.400m2 με
πατάρι, στην περιοχή των Ιωαννίνων.
Σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής
και έμφαση στον ιδανικό συνδυασμό
λειτουργικότητας και υψηλής
παραγωγής.

02/

Designed and built two poultry
units of 2400m2 area including
mezzanine level, in the area of
Ioannina. Contemporary construction
with attention to the optimum
combination of functionality
and productivity.

03/

04/
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01/

02/

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ
INDUSTRIAL STEEL
STRUCTURES
ELASTRON SA

Επέκταση υφιστάμενου βιομηχανικού
κτιρίου και ειδική κατασκευή για
την εγκατάσταση γερανογέφυρας 25t
σε κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος
1.200m2, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Extension to an existing industrial
unit and special construction for
the installation of a 25 ton bridge
crane on a concrete frame 1200m2
building in Aspropyrgos, Attica.

01. Μεταλλική γέφυρα για τη στήριξη 		
υποστηλωμάτων και γερανοδοκού.
02. Επικάλυψη οροφής με τραπεζοειδή 		
γαλβανισμένα φύλλα λαμαρίνας.
01. Steel bridge supporting bridge
crane and pillars.
02. Roof cladding in galvanized
trapezoidal steel sheets.

01/

ΥΙΟΙ ΧΡ. Κόπανου ΟΕ
Chr. Copanos SONS

Κατασκευή δύο φίλτρων αποκονίωσης
στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για την
ΥΙΟΙ ΧΡ. ΚΟΠΑΝΟΥ ΟΕ.

02/

We were appointed the construction
of two dedusting filters in Bulgaria
in accordance to European standards
for Chr. Kopanou Sons GP.

01. Μεταλλικός πύργος για τη στήριξη
της φιλτρομονάδας.
02. Κεφαλή φιλτρομονάδας.
03. Γενική διάταξη συστημάτων αποκονίωσης.
01. Steel tower supporting filtering unit.
02. Filtering unit head.
03. General layout of the dedusting system.

03/

02/
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Λύσεις που ξεπερνούν
τις προσδοκίες σας.
Solutions that exceed
your expectations.

03/

ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Isomat ΑΒΕΕ
WAREHOUSES STORAGE SYSTEMS
Isomat SA

Κατασκευάσαμε την εμπορική αποθήκη
της ISOMAT A.E., στα Οινόφυτα
Βοιωτίας, συνολικού εμβαδού 2.500m2.

02/

We were appointed the construction
of a commercial warehouse for
ISOMAT SA, in Oinofyta, Viotia with
a total area of 2500m2.
01. Περιμετρική μετώπη για τον εγκιβωτισμό της διρικτής στέγης
το τιρίου.
02. Μεταλλικές διακοσμητικές περσίδες στην όψη του κτιρίου.
03. Διάταξη μεταλλικών ραφιών στο εσωτερικό του κτιρίου.
04. Μεταλλικός σκελετός φάσας κτιρίου - οριζόντια υδρορροή.
05. Λεπτομέρεια σύνδεσης ζυγωμάτων και τεγίδων.
01. Perimetric frame structure forming a continuous parapet to 		
surround the gable roof.
02. Steel decorative louvres on the building’s facade.
03. Steel shelves layout inside the building.
04. Steel frame on the facade - horizontal drain pipe.
05. Roof joints and purlins connection detail.

01/

03/

04/

05/
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02/

02/
03/

01/

01/

03/

ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
WAREHOUSES STORAGE SYSTEMS
Rovanias Ltd

Υψηλής λειτουργικότητας αποθήκες,
εκθεσιακός χώρος και γραφεία
συνολικού εμβαδού 4.200m2, στον
Υψώνα Κύπρου.

High efficiency warehouses, showroom
and offices covering a total area of
4200m2, in Ypsonas, Cyprus.

01. Πλαϊνή όψη μεταλλικού σκελετού κτιρίου.
02. Σύμμεικτη πλάκα - τραπεζοειδή
γαλβανισμένα φύλλα, διατμητικοί ήλοι οπλισμός πριν τη σκυροδέτηση.
03. Εγκιβωτισμός διριχτών στεγών επικάλυψη με διαφωτιστά και panels.
01. Side view of steel frame.
02. Composite plate - galvanized 		
trapezoidal steel sheets, shear pins reinforcement before pouring concrete.
03. Gable roof parapet cladded in both
translucent and solid panels.

Compass Developers Ltd

01.
02.
03.
04.
01.
02.
03.
04.

Κατασκευάσαμε για την COMPASS
DEVELOPERS LTD, στη Λευκωσία
Κύπρου, μια εμπορική αποθήκη με
υπόγειο χώρο, συνολικού εμβαδού
7.000m2.

A commercial warehouse with
underground space covering a total
area of 7000m2, was constructed
for COMPASS DEVELOPERS LTD, in
Limassol, Cyprus.

Μεταλλικός σκελετός κτιρίου.
Αντισεισμικός αρμός κτιρίου.
Πλαγιοκάλυψη κτιρίου με panels πολυουρεθάνης.
Φωτορεαλιστικό κτιρίου.
Building’s steel frame.
Earthquake resistant building joint.
Wall cladding in polyurethane panels.
3D image of the building.

04/

03/
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Dexion - Πετρόγιαννης ΟΕ
Dexion - Petrogiannis GP

01/

Μεταλλικό πατάρι 800m2 με δυνατότητα
φορτίου 500Kgr/m2 στο οποίο έχουν
τοποθετηθεί θυριδόραφα και άλλα
συστήματα αποθήκευσης στο Μοσχάτο
Αττικής.

Steel mezzanine level covering
an area of 800m2 with 500Kg/m2 load
capacity containing shelved lockers
and other storage systems,
in Moshato, Athens.

02/
02/

01/

03/

ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
WAREHOUSES STORAGE SYSTEMS
Panayiotides & Sons Ltd

01.
02.
03.
01.
02.
03.

Σχεδιαστική απλότητα και μέγιστη
λειτουργικότητα για τις επτά
εμπορικές αποθήκες συνολικού
εμβαδού 2.600m2 με πατάρι και
στέγαστρα 300m2 στη Λεμεσό Κύπρου.

Minimal design and maximum
efficiency for all seven commercial
warehouses with mezzanine level
covering a total area of 2600m2 and
300m2 canopies in Limassol, Cyprus.

Σε συνεργασία με την εταιρεία
DEXION-ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ προσφέρουμε
λειτουργικές και αξιόπιστες λύσεις
για κάθε αποθηκευτική ανάγκη.

01. Τοποθέτηση ειδικού βραδυφλεγούς 		
δαπέδου με αντιολισθητική επένδυση.
02. Ανοίγματα 8m μεταξύ των υποστυλωμάτων.
03. Αντισεισμική στήριξη ραφιών ύψους
8,5m στο logistic center της
ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ.
04. Αρμονικός συνδυασμός βαριάς κατασκευής
τριώροφου ραφοπάταρου στις κεντρικές
αποθήκες της KOSMOCAR,
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
01. Installing a high performance fire
resistant anti-slip coated floor.
02. 8m span between columns.
03. Earthquake resistant 8.5m high shelf
brackets at the logistic center
of ORPHEE BEINOGLOU.
04. A three-storey heavy structured shelf
unit,sits unobtrusively inside
the central storage area of KOSMOCAR,
in Aspropyrgos, Attica.

Γενική διάταξη αποθηκευτικών χώρων.
Μεταλλικό στέγαστρο πλάτους 3m.
Πλαϊνή όψη μεταλλικού σκελετού κτιρίου.
General layout.
3m wide steel canopy.
Side view of steel frame.

03/

In collaboration with DEXION PETROGIANNIS GP we offer reliable
and functional storage solutions
to suit every need.

03/

04/
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Κατασκευές εξαιρετικής
εφαρμογής.
Constructing excellence.

04/

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
SPECIAL STEEL
STRUCTURES
Medical centre of Athens

Προσαρμόσαμε την εξειδίκευσή μας
στις ανάγκες του Ιατρικού Κέντρου
Αθηνών και κατασκευάσαμε το
εξωτερικό κλιμακοστάσιο 6 επιπέδων
και συνολικού ύψους 20m, στο
Μαρούσι.

Our expertise was adapted to suit
the needs of the Athens Medical
Centre with the construction of
a 20m high, six-level external
staircase in Marousi.

01. Προσθήκη μπαλκονιών σε υφιστάμενο
κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος.
02. Γενική όψη κλιμακοστασίου.
01. Balconies were added to the existing
reinforced concrete building.
02. General staircase view.

01/

02/
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01/

04/

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
SPECIAL STEEL
STRUCTURES
JUMBO ΑΕΕ

Επενδύσαμε με μεταλλικά στοιχεία
τα υφιστάμενα κτίρια οπλισμένου
σκυροδέματος της JUMBO AEE στο
σταθμό Νερατζιώτισσα και στην
Πειραιώς.

We cladded in steel panels to the
face of two existing reinforced
concrete buildings by JUMBO AEE
at the Neratziotissa and Piraeus
train stations of Athens.

01. Επένδυση όψεων κτιρίου με δυνατότητα
διαφορετικών αποχρώσεων.
02. Μεταλλικά πλαίσια όψης.
03. Μεταλλικό στέγαστρο ιδιαίτερης 		
αρχιτεκτονικής.
04. Εξωτερικό κλιμακοστάσιο.
01. External wall cladding in various
colours.
02. Steel panels on the facade.
03. Outstanding architectural design
of the steel profiled roof.
04. External staircase.

02/

03/

04/
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02/

01/

04/

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Αφοι Ανδριόπουλοι ΑΒΕΕ
SPECIAL STEEL
STRUCTURES
Andriopouloi Bros SA

Κατασκευάσαμε μεταλλικούς οικίσκους
για την χρήση τους ως αποθηκευτικοί
χώροι σε Φ/Β πάρκα.

03/

We were appointed the construction
of storage steel shelters for use
in photovoltaic parks.

01/

Siemens AG

Σύγχρονων προδιαγραφών ικρίωμα
στήριξης φωτοσήμανσης συρμών για
τον σταθμό του Προαστιακού στον
Πειραιά.

Gantry supporting railway
signals built under the latest
specifications for the Suburban rail
station in Piraeus.

01. Τρεις κλωβοί φωτοσήμανσης.
02. Μεταλλική εξέδρα με ηλεκτροπρεσαριστή
σχάρα.
03. Ανεμόσκαλα με κλωβό προστασίας.
01. Three railway signals suspended
from the gantry.
02. Steel grid platform in electro-polished
finish.
03. Fixed access ladder with fall 		
protection.

01. Υποσταθμός παραγωγής με μεταλλικό
σκελετό, επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη
από panels πολυουρεθάνης.
02. Υποσταθμοί παραγωγής.
03. Λεπτομέρια σύνδεσης ανεμιστήρων.
04. Υποσταθμός παραγωγής με μεταλλικό
σκελετό και εξωτερική τοιχοποιϊα
με σύστημα ξηράς δόμησης.
01. Production Substation in steel frame,
top and side cladded in polyurethane
panels.
02. Production Substations.
03. Fan connection detail.
04. Production Substation in steel frame
and external walling in drywall system.

03/

04/

02/

Έρευνα
& ανάπτυξη
Research &
development

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της
εταιρείας συμβαδίζει με τις
μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς
δημιουργώντας νέα προϊόντα και
υπηρεσίες ώστε να προσφέρει
ολοκληρωμένες λύσεις και να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των
πελατών της.
Νέα υλικά.
Η εξέλιξη των κατασκευών και η
ανάγκη επένδυσης ενός κτιρίου με
υλικά σύγχρονης αισθητικής και
βελτίωσης της ενεργειακής του
απόδοσης, μας ώθησαν στην αναζήτηση
λύσεων που να καλύπτουν κάθε
απαίτηση κτιριακής επένδυσης.
Η ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ σας γνωρίζει με
τον κόσμο των νέων υλικών.
• Πετάσματα, κασσέτες ή πλακίδια.
• Θερμομονωτικά ή πυράντοχα.

Ποιότητα
& πιστοποιήσεις/
Quality &
certifications

Η ποιότητα των προϊόντων και των
υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία
είναι αποτέλεσμα της καθημερινής
προσπάθειας που γίνεται από όλα
τα επιμέρους τμήματά της.
Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει
μια σειρά πιστοποιήσεων, οι οποίες
διασφαλίζουν το επιτυχημένο
αποτέλεσμα κάθε συνεργασίας με
τη ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ.
Για την εξασφάλιση σταθερής και
ελεγχόμενης ποιότητας σε όλες
τις διαδικασίες σχεδιασμού,
παραγωγής και ανέγερσης η εταιρεία
εφαρμόζει: Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας βάσει του προτύπου
ΕΝ ISO 9001:2008 πιστοποιημένο από
τον Διεθνή Φορέα Επιθεώρησης
& Πιστοποίησης TUV NORD.
Άλλες πιστοποιήσεις:
→ Πιστοποιημένες προδιαγραφές
συγκόλλησης (WRAP) από Ανεξάρτητο
Φορέα Επιθεώρησης και
Πιστοποίησης για όλους τους
τύπους των συγκολλήσεων των
κατασκευών που μελετώνται.

•

•
•

Μεταλλικά, κεραμικά, ξύλινα,
γυάλινα, από φυσική πέτρα
και ΗPL.
Διαφορετικής υφής, χρώματος
ή επιφανειακής διαμόρφωσης.
Προκαμπυλωμένα, γωνιακά
ή επίπεδα.

Our Research & Development
department follows the everchanging market trends in order to
create new products and adjust
services so as to offer integrated
solutions while meeting the client’s
needs.
New materials.
The developments in construction,
together with the need for improved
cladding materials that follow both
contemporary aesthetics and
increase the building’s energy

→ Πιστοποιημένο Προσωπικό
Συγκολλήσεων (Πιστοποίηση
Συγκολλητών, Συντονιστής
Συγκολλήσεων) και Ελεγκτών Μη
Καταστροφικών Ελέγχων (NDT).
The quality of products and
services we deliver is the result
of a cooperative effort exercised
by all departments on a daily
basis. At the same time, the
company holds a range of
certificates that ensure a
successful outcome of any
collaboration with VOUTSADAKIS SA.
To ensure a continuous quality
control in all processes of design,
manufacturing and erection, the
company applies a Quality
Management System according to ΕΝ
ISO 9001:2008 certified by the
International Certification &
Inspection Body TUV NORD.

efficiency, have prompted us to seek
unique solutions that adapt to
every construction necessity. Our
goal is to provide the architect
with the necessary tools that
ensure sustainability while
creating the ideal user
environment.
VOUTSADAKIS SA presents you to the
world of new materials.
• Screens, cassettes or tiles.
• Thermal or fire resistant.
• Steel, ceramic, timber, glass,
natural stone and ΗPL.
• Wide variety of textures, colour
or surface configuration.
• Pre-curved, angular or flat.

Other certifications:
→ Welding Procedure Specifications
(WPS) depending on the joint
- types to be welded and the
various welding procedures
applied.
→ Welding Procedure Approval Record
(WPAR) issued by an independent
Inspection & Certification body.
→ Certified Welding Personnel
(Certified Welders, Operators),
Certified Welding Inspectors and
Nondestructive Testing Inspectors
(NDT).

Υγιεινή &
ασφάλεια/
Health
& safety

Η πολιτική ασφάλειας και φροντίδας
της εταιρείας τόσο για το φυσικό
περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο,
είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την
ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρεία μας,
παρακολουθώντας, αξιολογώντας και
βελτιώνοντας το επίπεδο ασφάλειας
στις δραστηριότητές της, εφαρμόζει
ένα ολοκληρωμένο και δομημένο
Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής &
Ασφάλειας, εκπαιδεύοντας κατάλληλα
το ανθρώπινο δυναμικό της.
Our company’s health and safety
policy commits to the highest
standards of quality towards the
human and the environment and is
completely in accordance with
current law. By monitoring,
evaluating and improving our safety
level in all activities, we
implement a comprehensive
Management Healthy & Safety System
while investing in staff training.

Κάποιοι
πελάτες μας
Some of
our clients
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
DT AMUSEMENT GALACTICA ENTERPRISES LTD
ΛΑΜΔΑ AE
Κ.Χ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ACTION IMAGES EΠΕ
ΑUTOVISION SAKAR AE
JANKAR SCI
ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ
ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΕ
ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ
ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ
ΥΙΟΙ ΧΡ. ΚΟΠΑΝΟΥ Ο.Ε.
ISOMAT ABEE
ROVANIAS LTD
COMPASS DEVELOPERS LTD
PANAYIOTIDES & SONS LTD
DEXION - ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
JUMBO AEE
SIEMENS AG
Α.&Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ
PURATOS HELLAS A.E.B.E.
TRITON ACT A.E
ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε
ΣΤΑΡΦΛΕΞ Α.Ε.Β.Ε
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Gabriel Michael & Co
DT AMUSEMENT GALACTICA ENTERPRISES LTD
LAMDA SA
Technodomikes Constructions Ltd
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Karameros
ACTION IMAGES EPE
ΑUTOVISION SAKAR SA
JANKAR SCI
Andriopouloi Bros SA
S. Gizelis SA
Zouras Farm SA
Ptinotrofiki Ioanninon SA
ELASTRON SA
Chr. Copanos SONS
ISOMAT SA
ROVANIAS LTD
COMPASS DEVELOPERS LTD
PANAYIOTIDES & SONS LTD
DEXION - PETROGIANNIS GP
MEDICAL CENTRE OF ATHENS
JUMBO AEE
SIEMENS AG
IFANTIS SA
PURATOS HELLAS SA
TRITON ACT SA
PALIRRIA-SOULIOTIS SA
STARFLEX SA

www.voutsadakis.gr
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ
Θέση Ντάμπασι Αγ. Θωμά, 320 11,
Οινόφυτα Βοιωτίας
Τ 226 203 2222, F 226 203 2772
E info@voutsadakis.gr

