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Η εταιρεία

Η εταιρεία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ABETE  
με παρουσία 50 χρόνων σε σύνθετα έργα 
υψηλών απαιτήσεων, αποτελεί μία από  
τις πιο αξιόπιστες εταιρείες κατασκευής 
δομικού χάλυβα στην Ελλάδα.
Οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας της,  
που την κάνουν να ξεχωρίζει, είναι  
η αξιοπιστία, η ταχύτητα και η 
αποτελεσματικότητα στην επίλυση  
των τεχνικών προκλήσεων κάθε έργου.

VOUTSADAKIS SA 
with 50 years of 
presence in the 
market, having a large 
experience on complex 
and high demanding 
projects, is one of the 

most reliable 
companies in 
structural steel sector 
in Greece. The main 
principles and 
philosophy, that makes 
the company unique, 

are its reliability, 
construction speed 
and efficiency in 
solving any technical 
challenges that may 
arise on every project.

The company
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Οι υπηρεσίες μας

Σχεδιασμός
Ακρίβεια και λεπτομέρεια 

Κατασκευή
Ποιότητα και εμπειρία

Ανέγερση
Aσφάλεια και ταχύτητα

Our services

Design
Accuracy and detail

Construction
Quality and experience

Erection 
Safety and speed of construction
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Διεθνής παρουσία

Γερμανία  
Αγγλία 
Γαλλία  
Ιταλία  

Ελλάδα  
Κύπρος 
Βουλγαρία 
Νιγηρία 

Κατάρ 
Γκάνα 
Λιβύη 
Αλγερία 

Germany
England
France 
Italy

Greece
Cyprus
Bulgaria
Nigeria

Qatar
Ghana
Libya
Algeria

International presence
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7
Ισόγεια αποθήκη, Κρήτη G

round floor w
arehouse, C

rete
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Μεταλλικά ικριώματα, Γκάνα Steel pipe racks, Ghana
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Τομείς

Βιομηχανικές μεταλλικές κατασκευές
ΑΠΟΘΗΚΕΣ LOGISTICS_ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Μεταλλικές κατασκευές κτηρίων
ΚΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ_ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ_ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ειδικές μεταλλικές κατασκευές
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ_ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ_ΦΙΛΤΡΟΜΟΝΑΔΕΣ

Επενδύσεις κτηρίων
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ_ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ_ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

Έργα υποδομών
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Fields

Industrial steel structures
LOGISTICS WAREHOUSE_ PRODUCTION FACILITIES

Steel building structures
OFFICES_SHOPPING MALLS_TOURIST FACILITIES_RESIDENTIAL COMPLEXES 

Special steel structures
STEEL PLATFORMS_SCAFOLDING_FILTER UNITS

Cladding
STEEL FAÇADE_SHELTERS_STAIR CASESCOMPLEXES 

Infrastructure works
RAILWAY STRUCTURES_ WASTE TREATMENT FACILITIES
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Γιατί μεταλλική κατασκευή;

Ταχύτητα κατασκευής

Άριστη συμπεριφορά σε σεισμικές 
καταπονήσεις

Σχεδιαστική ελευθερία 

Φιλική προς το περιβάλλον

Πολλαπλά πεδία κτηριακών εφαρμογών

Ελεγχόμενη ποιότητα

Δυνατότητα μεγάλων ανοιγμάτων

Ευκολία στην επέκταση ενός υπάρχοντος 
κτηρίου (καθ’ ύψος ή σε εμβαδόν κάτοψης)

Μείωση κόστους κατασκευής

Benefits of using steel structures

Easy & quick assembly
Excellent seismic behavior 
Design freedom
Eco- friendly
Applicable in multiple fields of construction
Quality Assurance (QA) & Quality Control (QC) on construction projects
Long span ability
Easiness at enlarging the building at either endwall or at height
Cost-Efficiency
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Π

ενταώροφη πολυκατοικία, Κύπρος Five-story building, C
yprus
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Ισόγεια αποθήκη, Αττική Ground floor warehouse, Attica



Ισόγεια αποθήκη, Αττική Ground floor warehouse, Attica
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Eτήσια παραγωγή πάνω από 50
0

0
 ΤΝ

 Production m
ore than 50

0
0

 tones annually 
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Βιομηχανικό τριόροφο κτήριο και κτήριο γραφείων, Βοιωτία Industrial three story building with offices, Viotia
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Βιομηχανικό τριόροφο κτήριο και κτήριο γραφείων, Βοιωτία Industrial three story building with offices, Viotia
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Καλύμματα κουτιών για χώρους επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, Δυτική Μ
ακεδονία Steel box covers for w

aste treatm
ent facilities, western M

acedonia 
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Επενδύσεις 2 όψεων υφιστάμενου κτηρίου, Αττική Two-sided façade on existing building, Attica
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Επενδύσεις 2 όψεων υφιστάμενου κτηρίου, Αττική Two-sided façade on existing building, Attica
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Φιλτρομονάδα αποκονίωσης σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, Βουλγαρία  
Dedusting filter unit according to environmental requirements, Bulgaria
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Βιομηχανοποίηση

Η παραγόμενη ποιότητα και το άριστο τελικό 
προϊόν είναι για την ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ πάντα 
προαπαιτούμενο. Προκειμένου κάθε φορά  
να διασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα 
για όλους τους πελάτες της, η βιομηχανοποίηση 
συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα σύγχρονα 
μέσα κατασκευής δομικού χάλυβα, τα οποία 
παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
αυτοματοποίηση της παραγωγής. 
Ως αποτέλεσμα, εκτός από την ελαχιστοποίηση 
του ανθρώπινου σφάλματος και τη σταθερά 
υψηλή ποιότητα κατασκευής, η παραγωγή έχει 
μία δυνατότητα άνω των 5.000 τόνων ετησίως.

In Voutsadakis SA 
quality assurance, 
excellence and 
optimization is a 
prerequisite for the 
final product. In order 
to achieve this, all the 
modern methods of 

construction in steel 
structures are 
incorporated, during 
manufacturing 
process, enabling a 
more automated and 
cost-effective process. 
As a result, human 

error is minimized  
and manufacturing 
quality consistently 
increases, leading  
to a production 
capacity of over 5,000 
tons per year.

Manufacturing
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Έρευνα και Ανάπτυξη

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της 
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ παρακολουθεί αδιάλειπτα, 
τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και 
τάσεις της αγοράς, δημιουργώντας νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
και αισθητικής στο χώρο των μεταλλικών 
κατασκευών.

VOUTSADAKIS SA 
creates new, high 
quality and aesthetic  
products and services 

on the field of steel 
construction by 
constantly monitoring 
market trends through 

its Research and 
Development 
department.

Research and development



Αναμόρφωση όψεων κτηρίου εξωτερικών πλαισίων σκίασης σε τρεις όψεις, Αττική
Renovation of three-sided building shading façade, Attica
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Ιστοί ηλεκτροκίνησης, Αττική Electric distribution pillars, Attica
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Ιστοί ηλεκτροκίνησης, Αττική Electric distribution pillars, Attica
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Μεταλλικό πλαίσιο 'Γ' για την ανάρτηση δύο κλωβών φωτοσήμανσης, Φθιώτιδα   
'Γ' section steel frame for traffic lights suspension, Fthiotida 
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Ανθρώπινο δυναμικό

Ο σημαντικότερος πόρος της 
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ είναι αδιαμφισβήτητα  
το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο με 
συνεχή εργασιακή εξέλιξη και ανάπτυξη 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη 
σταθερά ανοδική της πορεία. Έχοντας 
συναίσθηση του συγκριτικού αυτού 
πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού, 
έχουμε διαμορφώσει τις αρχές μας, ώστε όλοι 
μαζί να συνεργαζόμαστε αρμονικά σε ένα 
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 

Human resources  
is unquestionably 
the most important 
key factor of 
VOUTSADAKIS SA. 
Through its 
professional 

development and 
progress it ensures the 
company's steady 
upward growth. Being 
aware of this 
advantage over 
competition, we have 

shaped our principles 
so that we can all 
work together in 
harmony, in a modern 
work environment as  
a team.

Human resources
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Πιστοποιήσεις

Η ποιότητά μας τεκμηριώνεται από μία σειρά 
πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
ΕΝ 1090-1:2009+A1:2011, EN 1090-2:2008+A1:2011 (ΕΧC3)

The quality of our products and services is ensured by a series of 
certifications according to the international standards which are:

ISO 9001: 2015
ISO 45001:2018
EN 1090-1: 2009 + A1: 2011, EN 1090-2: 2008 + A1: 2011 (EXC3)

Certifications



Κτήριο προσομοίωσης αεροπορίας, Κατάρ Building for Air force simulation use, Qatar
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