


Η στέγη αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό 
αρχιτεκτονικό και δοµικό στοιχείο µιας 
κατασκευής. Ο σχεδιασµός της παίζει 
πολύ σπουδαίο ρόλο στην ανάδειξη 

όλου του κτιρίου, ενώ η λειτουργικότητά 
της θα καθορίσει την αντοχή της οικοδο-

µής στο χρόνο και τις φυσικές φθορές.

Η επιλογή των υλικών, ο σχεδιασµός,
η τοποθέτηση και η προσαρµογή κάθε 
στέγης στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε 
κτιρίου είναι για εµάς µια πρόκληση που 
πάντα ξεπερνά τις υψηλές προδιαγραφές 
που θέτουµε σε όλες τις κατασκευές µας.  

Σ Τ Ε Γ Ε Σ  -  Κ Ε Ρ Α Μ Ο Σ Κ Ε Π Ε Σ

Κεραµοσκεπές ξενοδοχειακής µονάδας | Καλαµάτα

Πέργκολα κατοικίας µε αντικολλητή ξυλεία και τάβλες µεράντι | Πάρος

Η πέργκολα είναι το στοιχείο της κατασκευής που φέρνει τους 
ανθρώπους σε επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον. Όταν σχε-
διάζουµε και κατασκευάζουµε πέργκολες επιλέγουµε υλικά που 
συνδυάζουν το περιβάλλον του κτιρίου µε το ίδιο το κτίριο.

Προσαρµόζουµε την κατασκευή στις κλιµατολογικές συνθήκες 
και τον προσανατολισµό και δίνουµε µεγάλο βάρος στο πώς 
θα παραδώσουµε ένα έργο υψηλής αισθητικής που θα το 
χαίρονται οι ιδιοκτήτες του για πολλά χρόνια.

Π Ε Ρ Γ ΚΟ Λ Ε Σ

Κεραµοσκεπές ξενοδοχειακής µονάδας | Κυλλήνη

Πέργκολα κατοικίας µε αντικολλητή ξυλεία και καλαµωτή | Αντίπαρος



Ε Ι ∆ Ι Κ E Σ  Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ E Σ

Κάθε χώρος έχει τις δικές του 
απαιτήσεις. Αναλαµβάνουµε ειδικές 
κατασκευές που καλύπτουν απόλυτα 
το αρχιτεκτονικό σας σχέδιο. 
Ικανοποιούµε κάθε κατασκευαστική 
ανάγκη και προτείνουµε σχεδιαστικές 
και πρακτικές λύσεις.

Η εµπειρία µας, η εξειδίκευση και το 
υψηλό επίπεδο των τεχνιτών µας, απο-
τελεί εγγύηση ότι το αποτέλεσµα θα 
είναι άψογο ό,τι και αν µας ζητηθεί.

Η εταιρία µας έχει κατασκευάσει ένα πλήθος από έργα υψη-
λής αισθητικής σε επαγγελµατικούς χώρους και µας κάνει 
ιδιαίτερα υπερήφανους το γεγονός ότι µεγάλες κατασκευές 
στον τουρισµό και την εστίαση φέρουν την υπογραφή µας. 

Στόχος µας είναι πάντα η εναρµόνιση της κατασκευής µε το 
κτίριο αλλά και το φυσικό περιβάλλον, το «πάντρεµα» των 
εξωτερικών µε τους εσωτερικούς χώρους και η καλύτερη 

σχέση επένδυσης και αποτελέσµατος. 

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤ Ι ΚΟ Ι  Χ Ω Ρ Ο Ι

Στέγη εστιατορίου | Πάρνηθα

Πέργκολα ξενοδοχειακής µονάδας µε ξυλεία καστανιάς και λιγαριά | Μύκονος

Οροφή Spa ξενοδοχειακής 
µονάδας | Κυλλήνη

Πέργκολα µε αντικολλητή ξυλεία ξενοδοχειακής µονάδας | Κρήτη
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“∆ηµιουργίες που σας εµπνέουν να ζείτε µαζί τους”

Η εταιρεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ιδρύθηκε το 1970 από τον Αντώνη Ελευθερίου
µε αντικείµενο τις κατασκευές από ξύλο. Στα χρόνια που ακολούθησαν η 

δραστηριότητα αναπτύχθηκε και η εταιρεία εξελίχθηκε σηµαντικά προσφέροντας 
ολοκληρωµένες λύσεις κατασκευών σε στέγες, πέργκολες και ειδικές κατασκευές.

Μέσα από τις δεκαετίες, η εταιρεία έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη του κοινού,
αφού τα έργα µε την υπογραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ διακρίνονται για την υψηλή 
ποιότητα κατασκευής τους και το άψογο αισθητικό αποτέλεσµα.


