


Nα προσφέρουµε πάντα καινοτόµες και οικονοµικές υπηρεσίες
σε όλους τους πελάτες µας αποτελώντας κορυφαία επιλογή συνεργάτη.

Γιατί κάθε ποιοτική κατασκευή απαιτεί ανάλυση, διορατικότητα,
υποµονή και επιµονή.
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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.

Σήµερα η Κάλλια Ελευθερίου,  διπλωµατούχος Π. Μηχανικός µε σπουδές στο 

Πανεπιστήµιο της Γλασκώβης, µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήµιο 

City του Λονδίνου και µε εµπειρία είκοσι ετών, συνεχίζει την επιτυχηµένη πορεία της 

οικογενειακής επιχείρησης, προσαρµόζοντας τις πρακτικές υλοποίησης των έργων στις 

απαιτήσεις της εποχής.

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.

“Δηµιουργίες που σας εµπνέουν να ζείτε µαζί τους”

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4



5

Πέργκολα κατοικίας µε ξυλεία µεράντι και συµπαγές πολυκαρβονικό | Π. Ψυχικό
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Πέργκολα κατοικίας µε ξυλεία µεράντι | Λαγονήσι

Η οµάδα της εταιρείας µας απαρτίζεται από καταρτισµένους και έµπειρους επαγγελµατίες, 

που µπορούν να υλοποιήσουν µε επιτυχία κατασκευές υψηλών απαιτήσεων, 

ακολουθώντας αυστηρά χρονοδιαγράµµατα, αλλά και να βοηθήσουν στην ανάδειξη µιας 

οικίας ή µιας επαγγελµατικής στέγης. Ειδικότερα, κατασκευάζουµε παραδοσιακές στέγες, 

σοφίτες, βεράντες και πέργκολες, ενώ οι δηµιουργίες µας επεκτείνονται και στον τοµέα 

των ειδικών κατασκευών. Δηµιουργούµε έργα που αντέχουν και προκαλούν το χρόνο, για 

επαγγελµατικούς χώρους και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, χρησιµοποιώντας πρώτες 

ύλες αρίστης ποιότητας, όπως χαλκό, ασφαλτικά κεραµίδια, αλλά και υλικά της αρεσκείας 

των πελατών µας, τα οποία φέρουν τη σφραγίδα κορυφαίων ελληνικών και ξένων 

εταιρειών, που εµπορεύονται ή κατασκευάζουν δοµικά υλικά.



Στην εταιρεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ απευθυνόµαστε σε όλους όσους 

κατασκευάζουν ή ανακαινίζουν την οικία ή την επαγγελµατική τους 

στέγη, µε πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Προτείνουµε λύσεις που είναι προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των πελάτων µας, δίνοντας τους τη δυνατότητα επιλογής 

των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση της 

κατασκευής τους, ανάλογα µε τον προϋπολογισµού τους, το ύφος 

και το χρώµα της κατασκευής και την αρχιτεκτονική δηµιουργία 

που προστάζει το τοπικό περιβάλλον.
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ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Πέργκολα ξενοδοχειακής µοναδας µε αντικολλητή ξυλεία | Κρήτη



Ο υπερσύγχρονος µηχανολογικός εξοπλισµός, το εξειδικευµένο και έµπειρο στο χώρο των 

κατασκευών ανθρώπινο δυναµικό και οι αυστηρές προδιαγραφές αντοχής και ασφάλειας των 

υλικών κατασκευής είναι οι παράγοντες που συµβάλλουν αποφασιστικά, όλα αυτά τα χρόνια, 

στην επιτυχηµένη πορεία της εταιρείας µας.

Παράλληλα, η αξιοπιστία, η επαγγελµατική συνέπεια, η άριστη εξυπηρέτηση, η τεχνογνωσία, η 

απόλυτη ασφάλεια και η διαρκής υποστήριξη, -η οποία παρέχεται ακόµα και µετά την παράδοση 

του έργου-, σε συνδυασµό µε την πολυετή εµπειρία µας, αποτελούν εγγύηση για κάθε έργο µας.

Η επιµονή µας στην ποιότητα και η σηµασία που δίνουµε σε κάθε λεπτοµέρεια, µας επιβάλλουν 

την επιλογή υλικών αρίστης ποιότητας,- πλήρως ανακυκλώσιµα και φιλικά προς το περιβάλλον-, 

από αξιόπιστους και καταξιωµένους στο χώρο προµηθευτές.

Ιδιαίτερα για τα είδη ξυλείας, τα οποία µας εξασφαλίζουν το άριστο αποτέλεσµα σε όλα µας τα 

έργα, καθώς και για τα στεγανοποιητικά και θερµοµονωτικά, οι προµηθευτές µας είναι οι 

µεγαλύτεροι οίκοι παραγωγής υλικών πιστοποιηµένοι µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές 

ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας τόσο του ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος.

Τέλος, χρησιµοποιούµε πάντα οικολογικά χρώµατα µε βάση το νερό.

υψηλών αισθητικών απαιτήσεων των πελατών 

µας. Επιπλέον, οι δηµιουργίες µας µπο-

ρούν να βοηθήσουν στην ανάδειξη ενός 

αρχιτεκτονικού σχεδίου, καθώς και να απο-

τελέσουν πηγή έµπνευσης ενός νέου.

Κάθε µας κατασκευή συνδυάζεται αρµονι-

κά µε το αρχιτεκτονικό στυλ της περιοχής 

στην οποία θα δηµιουργηθεί, παρέχοντας 

παράλληλα πλήρη κάλυψη των σύγχρονων 

προδιαγραφών στέγασης, αλλά και των 
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ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ

Κεραµοσκεπές και εξέδρες ξενοδοχειακής µοναδας  | Κέρκυρα



Κεραµοσκεπές ξενοδοχειακής µονάδας | Κυλλήνη 
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ΣΤΕΓΕΣ - 
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

Η στέγη αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό αρχι-

τεκτονικό και δοµικό στοιχείο µιας κατασκευής. 

Ο σχεδιασµός της παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο 

στην ανάδειξη όλου του κτιρίου, ενώ η λειτουρ-

γικότητά της θα καθορίσει την αντοχή της οι-

κοδοµής στο χρόνο και τις φυσικές φθορές.

Η επιλογή των υλικών, ο σχεδιασµός, η τοπο-

θέτηση 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 κατασκευέςµας.  

Εµφανής Κεραµοσκεπή ξενοδοχειακής µονάδας | Καλαµάτα
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Στέγη ξενοδοχειακής µονάδας | Καλαµάτα
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Κεραµοσκεπές ξενοδοχειακής µονάδας | Πάφος, Κύπρος
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Στέγη κατοικίας µε ξυλεία τράβα και βυζαντινά κερµίδια | Πόρτο Ράφτη

Εµφανής στέγη κατοικίας | Πόρτο Ράφτη
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ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ
Η πέργκολα είναι το στοιχείο της 

κατασκευής που φέρνει τους αν-

θρώπους σε επαφή µε το εξωτερικό 

περιβάλλον. Όταν σχεδιάζουµε και 

κατασκευάζουµε πέργκολες επιλέ-

γουµε υλικά που συνδυάζουν το πε-

ριβάλλον του κτιρίου µε το ίδιο το 

κτίριο. Προσαρµόζουµε την κατα-

σκευή στις κλιµατολογικές συνθήκες 

και τον προσανατολισµό και δίνουµε 

µεγάλο βάρος στο πώς θα παραδώ-

σουµε ένα έργο υψηλής αισθητικής 

που θα το χαίρονται οι ιδιοκτήτες του 

για πολλά χρόνια.

Πέργκολα κατοικίας µε αντικολλητή ξυλεία και τάβλες µεράντι | Πάρος

Πέργκολα κατοικίας µε αντικολλητή ξυλεία και καλαµωτή | Αντίπαρος
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Πέργκολα κατοικίας µε ξυλεία µεράντι | Π. Ψυχικό Πέργκολα κατοικίας µε ξυλεία καστανιάς | Σχοινούσα
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Πέργκολα µε ξυλεία καστανιάς ξενοδοχειακής µονάδας | Μύκονος

Πέργκολα ξενοδοχειακής µονάδας µε ξυλεία Πεύκης και λυγαριά / Ζάκυνθος
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Πέργκολες κατοικίας µε αντικολλητή ξυλεία | Πάρος
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ

Η εταιρεία µας έχει κατασκευάσει ένα πλήθος 

από έργα υψηλής 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 κα-

τασκευής µε το κτίριο αλλά και το φυσικό περι-

βάλλον, το «πάντρεµα» των εξωτερικών µε τους 

εσωτερικούς χώρους και η καλύτερη σχέση επέν-

δυσης και αποτελέσµατος. 

Πέργκολα εστιατορίου µε ξυλεία µεράντι| Πάρνηθα



19

Πέργκολα ξενοδοχειακής µονάδας µε ξυλεία καστανιάς και λυγαριά | Μύκονος
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Πέργκολα ξενοδοχειακής µονάδας µε αντικολλητή ξυλεία και φοινικόφυλλα / Ζάκυνθος
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Οροφή µε ξυλεία καστανιάς | Σχοινούσα

Στέγη εστιατορίου µε Σουηδική ξυλεία | Κηφισιά
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ΕΙΔΙΚEΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥEΣ

Κάθε χώρος έχει τις δικές του απαιτήσεις. 

Αναλαµβάνουµε ειδικές κατασκευές που 

καλύπτουν απόλυτα το αρχιτεκτονικό σας 

σχέδιο. Ικανοποιούµε κάθε κατασκευα-

στική ανάγκη και προτείνουµε σχεδια-

στικές και πρακτικές λύσεις. Η εµπειρία 

µας, η εξειδίκευση και το υψηλό επίπεδο 

των τεχνικών µας, αποτελεί εγγύηση ότι το 

αποτέλεσµα θα είναι άψογο ό,τι και αν

µας ζητηθεί. 

Πέργκολα εστιατορίου µε ξυλεία καστανιάς και κλαδιά µπαµπού / Ζάκυνθος
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 Beach bar ξενοδοχειακής µονάδας µε ξυλεία τράβα και thatch grass | Πόρτο Χέλι
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Οροφή Spa ξενοδοχειακής µονάδας | Κυλλήνη

Εξέδρα θαλάσσης ξενοδοχειακής µονάδας | Κέρκυρα
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Στέγη εστιατορίου µε αντικολλητή ξυλεία | Πάρνηθα
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Η ΑΠΟΣΤΟΛH ΜΑΣ

Να αναβαθµίσουµε την  ποιότητα ζωής και  την  απόδοση
της επένδυσης των πε λατών µας ,  προσφέρον τας 

µοναδικές ,  πρωτότυπες κα ι  φι λ ικές  προς το περ ιβάλ λον
λύσεις .  
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