FRIGO STAHL

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΈΣ ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ
εγκαταστασεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΈΣ
λυσεις

ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΗΝ

FRIGO STAHL:

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ»

Μας χαρακτηρίζουν οι δεκαετίες εμπειρίας,
οι εξειδικευμένες λύσεις στην κατασκευή
έργων και τεχνολογικών εφαρμογών
και η αξεπέραστη υλοποίηση τους
Με έδρα στη Θεσσαλονίκη και εμβέλεια στα Βαλκάνια, η FRIGO

STAHL καθιερώθηκε σαν ένας

από τους σημαντικότερους παράγοντες στον κατασκευαστικό κλάδο με εξειδίκευση σε ένα πλήρες
φάσμα ολοκληρωμένων έργων εμπορικών και βιομηχανικών κατασκευών, τις κατασκευές από
ανοξείδωτο χάλυβα και τη διανομή δομικών υλικών.

118 ικανοποιημένοι πελάτες και
360 βιομηχανικά projects
Από την ίδρυση της εταιρείας το 1998, έχουμε υλοποιήσει περισσότερα από 300 σύνθετα
κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα, όπως επίσης και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
και τη Βόρεια Αφρική, τα οποία εκτελέστηκαν με τη στήριξη των θυγατρικών μας στην Κύπρο και
τη Ρουμανία. Έχοντας σχεδιάσει, κατασκευάσει και θέσει σε λειτουργία με επιτυχία εξειδικευμένες
μηχανολογικές και ψυκτικές εγκαταστάσεις για τις περισσότερες σημαντικές Ελληνικές εταιρείες του
κλάδου τροφίμων, η FRIGO

STAHL δίκαια θεωρείται σήμερα ηγέτης σε αυτό το τμήμα της αγοράς.

Στηρίζουμε την ανάπτυξη της βιομηχανίας
Τροφίμων και Logistics της Ελλάδας
Νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε ο μοναδικός κατασκευαστής στην ελληνική αγορά που παρέχει όλες
τις υπηρεσίες και προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος των υλικών που χρειάζεται από ίδιους πόρους.
Επειδή πιστεύουμε στον ηγετικό ρόλο του γεωργοδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα, στόχος μας, στην

FRIGO STAHL, είναι να καλύπτουμε τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων και
logistics, με ιδιαίτερη έμφαση στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής.

frigostahl.gr
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TRADITIONAL
CONSTRUCTION
PROJECTS

OWNER
Assumes project management role,
and has two separate contracts: one with
the contractor and another one with the
designer. Owner must settle disputes
between both sides and can
easily run into delays and
snowballing costs.

CONTRACTOR

BUILDING
MATERIAL
SUPPLIERS

DESIGNER
On the go
changes arising
during construction need to be
coordinated
between both
the contractor
and designer,
which can cause
delays and
additional costs.

SUB-CONTRACTORS

SUB-CONSULTANTS

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ONE-STOP SHOP
Shortages in building materials and
price fluctuations can cause delays
and cost fluctuations in projects.

για Εμπορικες και
Βιομηχανικες Κατασκευες

Από την αρχική ιδέα ως την παράδοση σε
λειτουργία, η FRIGO STAHL εξασφαλίζει τη
συγκέντρωση όλης της αναγκαίας επικοινωνίας σας
σε έναν και μόνο συνομιλητή,
αναλαμβάνει την
FRIGOενώ
STAHL’S
METHOD κίνδυνο
αποκλειστική ευθύνη καιTURNKEY
τον συμβατικό
OWNER
για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου σας.
Σύμφωνα με τη μέθοδο υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων «με το κλειδί» (turnkey projects), οι
πελάτες επικοινωνούν μόνο με έναν συνεργάτη σε όλα τα στάδια του έργου: ανάληψη έργου, μελέτη,

FRIGO STAHL

αδειοδότηση, διαχείριση έργου, προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μηχανολογικός σχεδιασμός,
Owner signs a single contract with
House Design
Team
αυτοματοποίηση, υπηρεσίες μετά την αποπεράτωση και In
προληπτική
συντήρηση.
FRIGO STAHL, with a 100% price
In House Engineers,
Architects and Technical
Specialists

guarantee over the entire lifecycle of
the project. FRIGO STAHL assumes the
role of designer, contractor, and
project manager.

PRE
PROJECT

Manufacturer of stainless steel structures and accessories

DOMICON

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20
ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας,

πλούσια εμπειρία, καλύπτοντας κάθε απαίτηση

A leading distributor and retailer of building materials

In House Builders and
Specialised Tradespeople

CLIENT
PROSPECTION

INOXIA:

η FRIGO STAHL κατασκευάζει
As we single source all talent from within
FRIGO STAHL has two vertically integrated branches,
100% PRICEthe
SIMULATION
LICENSING &
CONSTRUCTION
WORKSHOP
PRODUCTION
company, we are able to adjust quickly
INOXIA and DOMICON, that each contribute βιομηχανικά
to secure
και εμπορικά
GUARANTEE to changes, with each step of the project
REGULATORY
ADJUSTMENT
SITEέργα, κάθε
prices and stock of critical building materials for our
χρήσης και μεγέθους,
καθώς και μια
effortlessly dovetailing theAPPROVALS
next.
INSTALLATION
full range of construction projects.

IN HOUSE
DESIGN

Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας διαθέτει
του πελάτη - από τη διαχείριση κινδύνου και την
ACTIVATION
TRAINING
BREAKDOWN
ασφάλεια ως τον μηχανολογικό σχεδιασμό και την
COVERAGE &
αυτοματοποίηση. Καθώς αναλαμβάνουμε
τόσο τη
MAINTENANCE

πλήρη γκάμα μηχανολογικών λύσεων που

μελέτη όσο και τη κατασκευή έργων, έχουμε τη

καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής της

δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις

εγκατάστασης.

αλλαγές, με κάθε βήμα του έργου να διαδέχεται
αρμονικά το προηγούμενο.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΠΕΛΑΤΗ

frigostahl.gr
ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021-2020

ΑΡΧΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΕΡΔΗ 2011-2020

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

100%
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΤΙΜΗΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
& ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΛΥΨΗ
ΒΛΑΒΩΝ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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COMPANY STRUCTURE
INOXIA

Ανοξείδωτα υλικά και
κατασκευές

ΤΑ ΟΦΕΛΗ
REFCON
Limited

Πλήρως ενσωματωμένο
υποκατάστημα

FRIGO
STAHL
Rom

FRIGO STAHL
Κατασκευές, έργα
«με το κλειδί»
και πλήρες φάσμα
μηχανολογικών
λύσεων

Θυγατρική
στην Κύπρο

Θυγατρική
στη
Ρουμανία

ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΑΣ

100% θυγατρική

Εγγύηση τιμής

DOMICON
Ευθύνη

Εσωτερικό
Μελετητικό
Τμήμα

Εμπορία Δομικών υλικών

Προσφέρουμε 100% εγγύηση

Χάρη στην κάθετα

τιμής σε κάθε έργο - από την

ολοκληρωμένη δομή μας,

αρχική μελέτη μέχρι και τις

έχουμε τη δυνατότητα να

υπηρεσίες για την ολοκλήρωση

παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα

του έργου - αναλαμβάνοντας

ολοκληρωμένων κατασκευών,

την πλήρη ευθύνη για την

με την FRIGO

παράδοση του έργου μέσα σε

να αναλαμβάνει την πλήρη

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

ευθύνη για την ακρίβεια των

και με τον προσυμφωνημένο

μελετών, τα ειδικά εξαρτήματα,

προϋπολογισμό.

το ανθρώπινο δυναμικό, την

STAHL

Το μελετητικό τμήμα της
εταιρείας μας εξασφαλίζει
τον ομαλό συντονισμό της
αρχιτεκτονικής και της

ποιότητα της κατασκευής και τη
διαχείριση του έργου.

κατασκευαστικής μελέτης,
το μηχανολογικό σχεδιασμό,
την αυτοματοποίηση και τις
ποιοτικές κατασκευαστικές
λεπτομέρειες σε κάθε φάση
του έργου, διασφαλίζοντας
τον απόλυτα αποτελεσματικό

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ
Αναλαμβάνει το ρόλο του project
manager και συνάπτει δύο χωριστές
συμβάσεις: μία με τον εργολάβο και μία
με τον μελετητή. Ο πελάτης θα πρέπει να
διευθετεί τις διαφορές μεταξύ των
δύο πλευρών, κάτι που εύκολα θα
οδηγήσει σε καθυστερήσεις
και διόγκωση του
κόστους.

Διαθέσιμο
Λύσεις για
απόθεμα υλικών όλους

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας
Η ομάδα των ειδικών μας
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
για συνέπεια και υπευθυνότητα,
η FRIGO

STAHL διαθέτει

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
δύο πλήρως
ενσωματωμένα
ΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝτην
υποκαταστήματα,

IN-

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

διαθέτει πλούσια
εμπειρία,
Όταν προκύπτουν

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ.

αλλαγές
στη διάρκεια
ικανή να καλύψει
κάθε
της κατασκευής, ο

απαίτηση των πελατών
εργολάβοςμας.
και ο
Καθώς
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

OXIA και την DOMICON,
Οι ελλείψεις στα δομικά υλικά και οι

μελετητής θα πρέπει να
αναλαμβάνουμε
συντονίσουν τις

τόσο τη μελέτη
όσο τους,
και γεγονός
ενέργειές
που μπορεί να

για
τη διασφάλιση των τιμών
διακυμάνσεις των τιμών προκαλούν

την κατασκευή των
έργων,
προκαλέσει

κατασκευαστικών υλικών που

προσαρμοζόμαστε γρήγορα

χρειαζόμαστε για το πλήρες

στις αλλαγές, με κάθε βήμα του

φάσμα των κατασκευαστικών

έργου να διαδέχεται αρμονικά

μας έργων.

το προηγούμενο.

καθυστερήσεις
και αύξηση
στο κόστος
και του αποθέματος
των
ενός έργου.

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ. ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ.
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΜΕ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

καθυστερήσεις
έχουμε τη δυνατότητα
να και
πρόσθετα κόστη.

ΕΙΜΑΣΤΕ Η FRIGO STAHL.
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

σχεδιασμό και παράγοντας
προστιθέμενη αξία για τον

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Αναλαμβάνει το ρόλο του project
manager και συνάπτει δύο χωριστές
συμβάσεις: μία με τον εργολάβο και μία
με τον μελετητή. Ο πελάτης θα πρέπει να
διευθετεί τις διαφορές μεταξύ των
δύο πλευρών, κάτι που εύκολα θα
οδηγήσει σε καθυστερήσεις
και διόγκωση του
κόστους.

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Οι ελλείψεις στα δομικά υλικά και οι
διακυμάνσεις των τιμών προκαλούν
καθυστερήσεις και αύξηση στο κόστος
ενός έργου.

frigostahl.gr

πελάτη και την επένδυση του.

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Όταν προκύπτουν
αλλαγές στη διάρκεια
της κατασκευής, ο
εργολάβος και ο
μελετητής θα πρέπει να
συντονίσουν τις
ενέργειές τους, γεγονός
που μπορεί να
προκαλέσει
καθυστερήσεις και
πρόσθετα κόστη.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ

FRIGO STAHL
«ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ»

FRIGO STAHL
Μελετητικο Τμημα
Μηχανικοι, Αρχιτεκτονες και
Εξειδικευμενοι Τεχνικοι

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΕΛΑΤΗΣ

Οικοδομοι και Εξειδικευμενοι
Τεχνιτες, εργοδοτουμενοι απο
την FRIGO STAHL

Ο πελάτης υπογράφει μια ενιαία
σύμβαση με την FRIGO STAHL,
με 100% εγγύηση τιμής κατά τη
διάρκεια ολόκληρου του κύκλου
ζωής του έργου. Η FRIGO STAHL
αναλαμβάνει το ρόλο του
μελετητή, του εργολάβου και
του project manager.

Καθώς καλύπτουμε κάθε ανάγκη σε εξειδικευμένο
προσωπικό εσωτερικά στην εταιρεία, έχουμε τη δυνατότητα
να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις αλλαγές, με κάθε βήμα
του έργου να διαδέχεται αρμονικά το προηγούμενο.

INOXIA:

Κατασκευές και εξαρτήματα ανοξείδωτου χάλυβα

DOMICON

Εμπορία δομικών υλικών

Η FRIGO STAHL διαθέτει δύο πλήρως ενσωματωμένα
υποκαταστήματα, την INOXIA και την DOMICON, για τη διασφάλιση
των τιμών και του αποθέματος των υλικών που χρειαζόμαστε για
το πλήρες φάσμα των κατασκευαστικών έργων μας.
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ΟΙ Πελατες

ΜΑΣ

Μας εμπιστεύονται κορυφαίες
εγχώριες και πολυεθνικές εταιρείες

frigostahl.gr
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η FRIGO STAHL ξεχωρίζει στην ελληνική κατασκευαστική
αγορά, διαπρέποντας σε ένα πλήρες φάσμα ολοκληρωμένων έργων
«με το κλειδί», στους τομείς των βιομηχανικών και εμπορικών
εγκαταστάσεων, καθώς και σε ειδικές μηχανολογικές λύσεις.
Μ Ε Γ Α Λ Η Γ Κ Α Μ Α ΕΡ Γ ΩΝ

«Μ Ε ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ»
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΈΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ

frigostahl.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΈΣ
ΛΎΣΕΙΣ
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΈΣ

135

ολοκληρωμένες
μελέτες

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Είτε πρόκειται για ένα βιομηχανικό κτίριο παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, είτε για μια
εγκατάσταση logistics που απαιτεί σύνδεση με διαφορετικά μέσα μεταφορών, η FRIGO

STAHL έχει

υλοποιήσει κάποιες από τις πιο σύνθετες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα για τις σημαντικότερες εταιρείες
της χώρας. Από τη γραμμή παραγωγής έως τους χώρους φορτοεκφόρτωσης, η ομάδα μας διαθέτει

βιομηχανικά
κτίρια

ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΜΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ;

κέντρα
logistics

• Συστήματα Αυτοματοποιημένης Αποθήκευσης
και Ανάκτησης AS / RS (Automatic Storage
and Retrieval Systems)

• Πρόψυξη και βαθιά κατάψυξη (-40°C) για
κρέατα και νωπά προϊόντα

• Επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων και
λυμάτων

• Υδροθερμική επεξεργασία και άλεση ρυζιού

• Παραγωγή κρασιού

• Γραμμές παραγωγής πλήρους κλίμακας

• Επεξεργασία δημητριακών και ζωοτροφών

• Επεξεργασία και τυποποίηση πρώτων υλών
(γαλακτοκομικά, κρέατα, φρούτα, λαχανικά,
ελαιόλαδο)

• Αποκατάσταση δαπέδων ψυκτικών θαλάμων,
ενώ βρίσκονται σε λειτουργία

• Αυτοφερόμενες αποθήκες και ψυκτικοί
θάλαμοι

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΝΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
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Αξεπέραστη τεχνογνωσία στην
κατασκευή εγκαταστάσεων που
εξυπηρετούν εφαρμογές όπως:

αξεπέραστη εμπειρία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων βιομηχανικών έργων, τηρώντας απαρέγκλιτα τις
πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, αντοχής και συμβατότητας με τα Η/Μ δίκτυα.

295

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ
Επέκταση υφιστάμενης εγκατάστασης στη
Λάρισα, με την κατασκευή νέου κτιρίου
ψυκτικών και αποθηκευτικών χώρων,
γραφείων, ψυχροστασίου και βοηθητικών
χώρων, συνολικής επιφάνειας 8.900 m².
Περιλαμβάνει σύγχρονα αυτοματοποιημένα
ρομποτικά μηχανήματα διακίνησης και
αποθήκευσης.

frigostahl.gr

ISOMAT
Ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου (χώροι
παραγωγής και αποθήκευσης) και
διώροφου κτιρίου γραφείων συνολικής
επιφάνειας 4.500 m².

ΠΟΥΛΗΣ
Επέκταση υφιστάμενης εγκατάστασης, με
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
κατασκευή 15 ψυκτικών θαλάμων και
βοηθητικών χώρων, καθώς και λύσεις
ενεργειακής εξοικονόμησης και προστασίας
του περιβάλλοντος.

NOVA PACKAGING
Μελέτη και κατασκευή μιας υπερσύγχρονης
μονάδας παραγωγής χαρτοκιβωτίων στη
βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, συνολικής
επιφάνειας που ξεπερνά τα 23.000 m²,
με πλήρεις Η/Μ εγκαταστάσεις και
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
Επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
με την προσθήκη αυτοφερόμενου κτιρίου
ψυγείου ύψους 30μ., με αυτόματο σύστημα
διακίνησης παλετών, γραφεία logistics και
νέα είσοδο.

13

ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ

24

ικανοποιημένοι
πελάτες

Κατασκευες

Από super market έως κτίρια γραφείων, η FRIGO

STAHL έχει υλοποιήσει έργα εμπορικής χρήσης

80

Supermarkets

40

κτίρια
γραφείων

Αν και τα περισσότερα από τα κτίρια αυτά βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, έχουμε

σε όλη τη χώρα, για εμβληματικές επωνυμίες. Είτε πρόκειται για ανακαίνιση ή επέκταση ή ένα εντελώς

τη δυνατότητα να προσφέρουμε σύνθετες τεχνικές λύσεις που βελτιστοποιούν την αξιοποίηση του

νέο κτίριο, τα έργα αυτά έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την ανάγκη ισορροπίας λειτουργικότητας και

διαθέσιμου χώρου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα αποκλειστικούς χώρους στάθμευσης για τους πελάτες

αντοχής από τη μία και την κατάλληλη αισθητική και εξαιρετική ποιότητα κατασκευής από την άλλη.

και ανεξάρτητη πρόσβαση για τα οχήματα τροφοδοσίας.

ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ Η ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ;
ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΝΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

Απαράμιλλη τεχνογνωσία
σε κατασκευές που
εξυπηρετούν χρήσεις όπως:

• Πολυτελείς κατοικίες

• Super markets και υπεραγορές

• Σύγχρονα συστήματα
αυτοματοποίησης
κτιρίων (PLC, BMS,
κ.λπ.)

• Διανομή βιομηχανικού εξοπλισμού

• Υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης
• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

• Κτίρια γραφείων

• Υπόγειους χώρους στάθμευσης

NOVA PACKAGING
Υπερσύγχρονο διώροφο κτίριο γραφείων,
που αποτελεί τμήμα μιας βιομηχανικής
μονάδας συνολικής επιφάνειας πάνω από
23.000 m².

frigostahl.gr

MAKIOS LOGISTICS
Διώροφο κτίριο γραφείων, που
αποτελεί μέρος ολοκληρωμένου έργου
και περιλαμβάνει αποθήκη logistics με
ενσωματωμένη σιδηροδρομική σύνδεση,
επιφάνειας 15.000 m².

ΜΑΣΟΥΤΗΣ
Έργα κατασκευής καταστημάτων super
market, με ανακαίνιση υφιστάμενων
κτιρίων και ανάπτυξη νέων καταστημάτων
από τα θεμέλια.

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ
Τριώροφο κτίριο γραφείων που αποτελεί
μέρος ενός ολοκληρωμένου έργου και
περιλαμβάνει μια νέα γραμμή παραγωγής και
κτίριο αποθήκευσης προϊόντων, συνολικής
επιφάνειας 9.000 m² και ψυκτικούς θαλάμους
συνολικού όγκου 21.500 m3.

ΜΠΟΛΗΣ
Ολοκληρωμένη κατασκευή διώροφου
κτιρίου αποθήκης και γραφείων, συνολικής
επιφάνειας 1.370 m².
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΈΣ
λυσεις

Η FRIGO

STAHL παρέχει ένα πλήρες φάσμα λύσεων μηχανολογικού σχεδιασμού, που βασίζονται

σε περισσότερα από 20 χρόνια πρακτικής εμπειρίας. Από ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό έως
βιομηχανικό σχεδιασμό, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες - από τη μελέτη ως την υλοποίηση προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.

155

εγκαταστάσεις
ψυκτικών
θαλάμων

86

βιομηχανίες
τροφίμων

Το χαρτοφυλάκιο των κατά
παραγγελία μηχανολογικών
λύσεών μας, περιλαμβάνει:

350

βιομηχανικά
έργα

• Πρόψυξη με βεβιασμένη ανακυκλοφορία
αέρα και υδρόψυξη
• Εγκαταστάσεις για ειδικές εφαρμογές ψύξης
και κλιματισμού, όπως:
• Ωριμαντήρια για αποπρασινισμό φρούτων

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΜΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ;
ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΝΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Ψυκτικές εγκαταστάσεις CO2 (έως 200 KWR)
που περιλαμβάνουν παλινδρομικούς συμπιεστές
με ρυθμιστές στροφών, αεροψυκτήρες ειδικών
προδιαγραφών κατάλληλους για λειτουργία
σε υψηλές πιέσεις, συγκροτήματα με ειδικές
διατάξεις ασφαλείας και μονάδα συμπύκνωσης
έκτακτης ανάγκης που τροφοδοτείται από
αδιάλειπτη πηγή ρεύματος (UPS).

• Θαλάμους συντήρησης με πολύ χαμηλή
υγρασία για κρεμμύδια και με δυνατότητα
θείωσης για συντήρηση σταφυλιών
• Θερμοθαλάμους για παραγωγή
παραδοσιακής γιαούρτης
• Συστήματα διανομής αέρα με αεραγωγούς,
για εξασφάλιση πολύ χαμηλών ταχυτήτων
αέρα και επιπέδων θορύβου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

• Στεγανοποίηση ψυκτικών θαλάμων για τη
δημιουργία ελεγχόμενης ατμόσφαιρας που
εξασφαλίζει τη μακροχρόνια συντήρηση των
φρούτων και των λαχανικών

• Ξηραντήρια για τυριά και ξηρούς καρπούς

FABRICA DE LAPTE
Ανέγερση ολοκληρωμένης μονάδας
βιοαερίου στο Μπρασόβ της Ρουμανίας.

frigostahl.gr

ΒΟΡΑΣ
Κατασκευή ψυκτικής μονάδας με χρήση CO²
ως ψυκτικό μέσο.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ
Κατασκευή ψυκτικής εγκατάστασης
αμμωνίας 4 βαθμίδων (-42⁰C, -35⁰C, -10⁰C,
0⁰C) για 6 τούνελ κατάψυξης.

ΤΥΡΑΣ
Αυτοφερόμενοι ψυκτικοί θάλαμοι ύψους 30μ με
ολοκληρωμένο σύστημα logistics που συνδέει
τον αυτόματο παλετοποιητή και το ρομποτικό
μηχάνημα περιτύλιξης και τοποθέτησης ετικετών
στο τέλος της γραμμής παραγωγής, με μη
επανδρωμένα παλετοφόρα τεχνολογίας λέιζερ
(LGVs), σύστημα αυτόματης εισαγωγής-εξαγωγής
παλετών και σύστημα picking και ανασυσκευασίας.

ΚΡΕΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εξατομικευμένες λύσεις για μονάδες
επεξεργασίας κρέατος
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Η μακρόχρονη επιχειρηματική εμπειρία
και η πελατοκεντρική προσέγγιση
αποτελούν τα κλειδιά της επιτυχίας μας.
Το ταξίδι της FRIGO

STAHL ξεκίνησε εδώ και πάνω από 20 χρόνια

στη Βέροια. Αρχικά εξειδικευτήκαμε σε βιομηχανικά projects – ψυκτικές
εγκαταστάσεις και μηχανολογικές λύσεις - και επτά χρόνια αργότερα
επεκταθήκαμε στις εγκαταστάσεις εμπορικής χρήσης με την ανάπτυξη κτιρίων
γραφειακών χώρων και αποθηκών. Λίγο αργότερα, μεταφέραμε την έδρα μας
στη Θεσσαλονίκη, προετοιμάζοντας το έδαφος για την διεθνή μας επέκταση στη
Ρουμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Το 2012, με γνώμονα την πεποίθηση ότι εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας
εάν τους προμηθεύουμε εμείς τόσο με υπηρεσίες εξειδικευμένων κατασκευών όσο

ΜΑΣ

και με δομικά υλικά, ιδρύσαμε την DOMICON για τη διανομή δομικών υλικών,
και την INOXIA, που ειδικεύεται στις ανοξείδωτες κατασκευές.
Η FRIGO

των αναγκών των πελατών, ενώ βρεθήκαμε στην κορυφή του κλάδου μας γιατί
αφουγκραζόμαστε τους πελάτες μας - και τους ακολουθούμε όπου μας χρειαστούν.
Αυτό μας οδήγησε στο Σουδάν το 2015 και στην ίδρυση της εσωτερικής
μελετητικής ομάδας μας το 2017, με βάση την θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας μας

2003

ΧΡΟΝΙΚΟ

1995

2000

Ίδρυση της FRIGO STAHL
ΕΠΕ στην Βέροια

1998

Ίδρυση της FRIGO STAHL International
Ltd με έδρα στην Κύπρο, με τους ίδιους
μετόχους της FRIGO STAHL A.E.

2005

Εγγραφή σε Διεθνείς Οργανισμούς
του κλάδου: Διεθνής Οργανισμός
Ψυκτικών Αποθηκών (IARW) &
Παγκόσμιος Οργανισμός Logistics
Τροφίμων (WFLO)

2002

frigostahl.gr

2009

Μεταφορά της έδρας της FRIGO STAHL A.E. στη
Βέροια

Μεταφορά της έδρας της FRIGO
STAHL ΕΠΕ στη Νάουσα

2010

Μεταφορά
της έδρας
της FRIGO
STAHL A.E.
στη
Θεσσαλονίκη

2006

μέχρι και σήμερα - να ξεπερνάμε πάντοτε τις προσδοκίες των πελατών μας.

2013

H FRIGO STAHL ΕΠΕ μετατράπηκε σε FRIGO STAHL
Α.Ε., έλαβε για πρώτη φορά την πιστοποίηση
ISO90001:2000, και ξεκίνησε την κατασκευή
ιδιόκτητων γραφείων (1.000 m²) και αποθήκης
(1.600 m²)

1999

STAHL εδραιώθηκε στην αγορά χάρη στην άριστη κατανόηση

Ίδρυση
θυγατρικής
FRIGO STAHL
ROM Srl στη
Ρουμανία

2008

Δυνατότητα επεξεργασίας
πρώτων υλών ανοξείδωτου
χάλυβα στην INOXIA

2017
Ίδρυση εσωτερικού
μελετητικού τμήματος για
όλα τα είδη έργων

H FRIGO STAHL International
Ltd μετονομάστηκε REFCON
International Ltd
2015

Ίδρυση των εξειδικευμένων
υποκαταστημάτων DOMICON & INOXIA
στη Θεσσαλονίκη
Αποσύνδεση της FRIGO STAHL ROM Srl
από τη μητρική και εξαγορά από την
FRIGO STAHL International Ltd

2020

Ολοκλήρωση πρώτου
έργου σε διαφορετική
ήπειρο, στο Σουδάν

2016

Ίδρυση θυγατρικής
FRIGO STAHL S.A. στην
Κύπρο

2018

2012
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της FRIGO
Θεσσαλονίκη FRIGO STAHL
STAHL A.E.
ROM Srl στη
στη
Ρουμανία
Θεσσαλονίκη

Ψυκτικών Αποθηκών (IARW) &
Παγκόσμιος Οργανισμός Logistics
Τροφίμων (WFLO)

Αποσύνδεση της FRIGO STAHL ROM Srl
από τη μητρική και εξαγορά από την
FRIGO STAHL International Ltd

2008

2006

2002

στη Θεσσαλονίκη

2008

2006

2016

στο Σουδάν
Κύπρο
από τηήπειρο,
μητρική
και εξαγορά
από την
FRIGO STAHL International Ltd

2016

2018

2018

2012

2012
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έργου.

COMPANY STRUCTURE

COMPANY STRUCTURE

ΜΕΘΟΔΟΣΤΗΣ
ΤΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ

INOXIA

INOXIA

REFCON
Limited

Πλήρως ενσωματωμένο
υποκατάστημα
100% θυγατρική

Ανοξείδωτα υλικά και
κατασκευές

FRIGO STAHL
Κατασκευές, έργα
«με το κλειδί»
και πλήρες φάσμα
μηχανολογικών
λύσεων

Θυγατρική
στην Κύπρο

REFCON
Limited

FRIGO
STAHL
Rom

DOMICON
Κατασκευές, έργα
Εμπορία Δομικών υλικών
Θυγατρική
«με το κλειδί»
στην Κύπρο
και πλήρες φάσμα
μηχανολογικών
λύσεων

Πλήρως ενσωματωμένο
υποκατάστημα
100% θυγατρική

FRIGO
STAHL
Rom

Θυγατρική
στη
Ρουμανία

ΠΕΛΑΤΗ
ΠΕΛΑΤΗΣ

«ΜΕΤΟ
ΤΟΚΛΕΙΔΙ»
ΚΛΕΙΔΙ»
«ΜΕ

FRIGOSTAH
STA
FRIGO

Εταιρειας

Θυγατρική
στη
Ρουμανία

FRIGO STAHL

FRIGOSTAHL
STAHL
FRIGO

ΔΟΜΗ

Ανοξείδωτα υλικά και
κατασκευές

Μελετητικο
Τμημα
Μελετητικο
Τμημα

Έδρα στην Ελλάδα και παρουσία
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

Μηχανικοι,
Αρχιτεκτονες
και
Μηχανικοι,
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και
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και
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Οικοδομοι
και
Εξειδικευμενοι
Τεχνιτες,
εργοδοτουμενοι
απο
Τεχνιτες,
εργοδοτουμενοι
απο
Η έδρα της FRIGO STAHL στη Θεσσαλονίκη στεγάζει τα τμήματα διοίκησης, μελετών και το
τεχνικό
την
FRIGO
STAHL
την
FRIGO
STAHL
μας τμήμα, όπως και τα ολοκληρωμένα υποκαταστήματά μας, τις εταιρείες INOXIA και DOMICON.
Στην προσπάθεια να ανταποκρινόμαστε ταχύτατα σε όλες τις ανάγκες
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διαδέχεται
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προηγούμενο.
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Η FRI
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τωτ
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το το
πλ

Ελλάδα, διαθέτουμε και μεγαλώνουμε τα γραφεία μας στην Αθήνα, ενώ απασχολούμε σε μόνιμη βάση
ψυκτικούς μηχανικούς στην Κεντρική Ελλάδα.

DOMICON

Οι θυγατρικές μας στο εξωτερικό, οι Refcon Limited και Frigo Stahl Rom, στην Κύπρο και τη Ρουμανία
αντίστοιχα, οδηγούν στην διεθνή μας επέκταση.

Εμπορία Δομικών υλικών

ΚΥΚΛΟΣΖΩΗΣ
ΖΩΗΣ
ΟΟΚΥΚΛΟΣ
ΕΝΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ
επιδοσεις

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

Αναλαμβάνει το ρόλο του project
manager και συνάπτει δύο χωριστές
συμβάσεις: μία με τον εργολάβο και μία
με τον μελετητή. Ο πελάτης θα πρέπει να
διευθετεί τις διαφορές μεταξύ των
δύο πλευρών, κάτι που εύκολα θα
οδηγήσει σε καθυστερήσεις
και διόγκωση του
κόστους.

Με το 2020 να καταγράφεται ως η καλύτερη
χρονιά στην ιστορία της FRIGO STAHL,
είμαστε μία από τις πιο εύρωστες οικονομικά
εταιρείες του κλάδου μας.
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

frigostahl.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Όταν προκύπτουν
αλλαγές στη διάρκεια
της κατασκευής, ο
εργολάβος και ο
μελετητής θα πρέπει να
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: €38,9
(ΣΕ ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2019)
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Όλα τα ποσά είναι προ φόρων
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Όλα τα ποσά είναι προ φόρων

εκατ. +55%

ΚΕΡΔΗ: 6,8€ εκατ.
(ΣΕ ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2019)

+122%
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΥΓΕΙΑ,

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επιδιώκουμε πάντα να γινόμαστε καλύτεροι και να
κάνουμε περισσότερα, εστιάζοντας στους ανθρώπους
και τους πελάτες μας και υιοθετώντας βέλτιστες
πρακτικές στις καθημερινές μας δραστηριότητες.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της FRIGO

STAHL. Έτσι επενδύουμε στη συνεχή κατάρτιση

του προσωπικού μας, ενώ λειτουργούμε πάντα σύμφωνα με αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα
με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Το προσωπικό μας καλύπτεται από προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και
προληπτικής ιατρικής φροντίδας, ενώ πληρούμε με συνέπεια τις απαιτήσεις διαχείρισης ποιότητας, μεταξύ των οποίων
και το ISO 9001:2015.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η ασφάλεια των πελατών μας - και της περιουσίας τους - είναι εξίσου σημαντική με τη δική μας, επομένως φροντίζουμε
να ασφαλίζουμε τα έργα μας κατά παντός κινδύνου. Η ασφάλιση καλύπτει έναντι ατυχήματος όλα τα μέλη της ομάδας
που συμμετέχουν σε ένα έργο - συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του πελάτη - καθώς και τις υφιστάμενες και
νέες εγκαταστάσεις, τις εργασίες συντήρησης (έκτακτες ή προγραμματισμένες) και τη διαχείριση και μεταφορά υλικών.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων μας απέναντι στους εργαζομένους μας και το περιβάλλον εργασίας τους, υιοθετούμε
τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές του οργανισμού SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) στις καθημερινές
δραστηριότητές μας και υποβαλλόμαστε σε συστηματικές και διεξοδικές αξιολογήσεις.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ομάδα μας αξιοποιεί το μεγάλος εύρος της τεχνικής και κατασκευαστικής εμπειρίας της προκειμένου να εντάσσει
λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής της εγκατάστασης - με στόχο πάντα την
ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα στις λύσεις που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Είμαστε πραγματικά
υπερήφανοι που είμαστε σε θέση να προτείνουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες τεχνικές λύσεις για τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και νερού και τον περιορισμό των εκπομπών CO2.

frigostahl.gr
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΜΑΣ
Χτίζοντας την επιτυχία
μας, έργο με το έργο

Με πάνω από 150 διπλωματούχους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ειδικούς
στις ψυκτικές εγκαταστάσεις και την αυτοματοποίηση, project managers,
οικοδόμους, συγκολλητές και καταρτισμένους ειδικούς εγκαταστάτες, το
προσωπικό μας βρίσκεται στον πυρήνα της επιτυχίας μας. Η εκτεταμένη
τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει, μας επιτρέπει να παρέχουμε
ολοκληρωμένα έργα «με το κλειδί», από τον αρχικό σχεδιασμό ως την
υλοποίηση.
Χάρη στην πελατοκεντρική της φιλοσοφία, η FRIGO STAHL έχει
κατακτήσει ηγετική θέση στον τομέα των κατασκευαστικών και μελετητικών
υπηρεσιών, ενώ παρέχει σε εικοσιτετράωρη βάση εξειδικευμένο προσωπικό

Γιώργος Φιρτινίδης

έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες σύνθετων έργων, υπηρεσιών

Ιδρυτής και CEO

συντήρησης και έκτακτων βλαβών σε όλη την ελληνική επικράτεια.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ.
ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ.
ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ.
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΜΕ.
ΕΙΜΑΣΤΕ Η FRIGO STAHL.
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
frigostahl.gr

ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΕΛΈΧΗ

Παναγιώτης
Φιρτινίδης

Χρήστος
Φιρτινίδης

Υπεύθυνος Προμηθειών
και Εσωτερικών
Στοιχείων Ενεργητικού
& Μέλος του ΔΣ

Υπεύθυνος
Εσωτερικών
Λειτουργιών και
Διάρθρωσης &
Μέλος του ΔΣ

Κώστας Τσέλιος
Υπεύθυνος τομέα
Ψύξης και δικτύων
υποστήριξης
παραγωγής &
Μέλος του ΔΣ

Δημήτρης
Ανδρόνικος
Υπεύθυνος
Κατασκευής
Υποδομών
και Κτιρίων &
Μέλος του ΔΣ

Δώρα Βάσου
Υπεύθυνη
Οικονομικού
Τμήματος &
Ανθρώπινου
Δυναμικού &
Μέλος του ΔΣ

Γιώργος
Γαντσίδης

Κώστα
Τυράσκης

Υπεύθυνος
Δομικών
Μελετών

Υπεύθυνος
Μηχανολογικών &
Ηλεκτρολογικών
Εγκαταστάσεων
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ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ FRIGO STAHL

Έχετε ένα εντελώς νέο κατασκευαστικό έργο κατά νου; Χρειάζεστε μια αξιόπιστη

Είμαστε μια εταιρεία που αναπτύχθηκε παράλληλα με τους πελάτες της τα

λύση για μια μηχανολογική πρόκληση; Μήπως σκέφτεστε να επεκτείνετε μια

τελευταία 20 χρόνια, και, αντίστοιχα, εκτιμάμε ιδιαίτερα και επιδιώκουμε να

υφιστάμενη εγκατάσταση ή θέλετε να κατασκευάσετε μια νέα από την αρχή;

συνεργαζόμαστε με εταιρείες με τις οποίες έχουμε κοινή φιλοσοφία: Δέσμευση για

Όσο σύνθετο και αν είναι το έργο σας, ανεξαρτήτως του μεγέθους του, θα σας

άριστη ποιότητα και πελατοκεντρική προσέγγιση.

βοηθήσουμε να βρείτε μια λύση που ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες σας.

ΓΙΝΕΤΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Και όπως ακολουθούμε τους πελάτες μας σε νέες αγορές και κλάδους, έτσι
προσφέρουμε και στους προμηθευτές μας την ευκαιρία για μια μακροχρόνια σχέση
συνεργασίας. Εάν έχετε το ίδιο πάθος με εμάς για υψηλής ποιότητας εργασία και
αξιόπιστες λύσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ένα μέλος της ομάδας
μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
info@FRIGOSTAHL.gr

frigostahl.gr
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FRIGOSTAHL.GR
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Ο.Τ. 54 - Β Φάση
Τ.Θ. 1321 - 570 22
τηλ: +30 231 0570170

ΑΤΤΙΚΗΣ
Λεωφόρος Μεσογείων 409
Αγία Παρασκευή
15343
τηλ: +30 210 6090406

info@frigostahl.gr

