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Βρείτε μας: 

www.ergosteel.gr 

    

Τα βιομηχανικά έργα είναι η ειδικότητά μας! 

Έργα οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά που απαιτούν εξειδικευμένες 

γνώσεις, εργασία σε δύσκολες συνθήκες και ταχεία εκτέλεση. 

Έργα που αναλαμβάνουμε από τη φάση της μελέτης -ή και νωρίτερα-, έργα 

που αναλαμβάνουμε την κατασκευή ή την διαχείρισή τους και τα παραδίδου-

με προς χρήση. 

Είμαστε υπερήφανοι για την βράβευση του έργου μας «Κατασκευή συγκρο-

τήματος βιομηχανικών κτιρίων & θεμελίωση τετραπλού θερμού ελάστρου α-

λουμινίου» το οποίο απέσπασε το χρυσό βραβείο στα CONCRETE 

AWARDS 2019 στην υποκατηγορία Industrial Facilities. Το συγκεκριμένο 

έργο προϋπολογισμού 18.000.000€ αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου επενδυ-

τικού σχεδίου ύψους 130.000.000,00€ που υλοποιείται από τον τομέα αλου-

μινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.  

 NEWSLETTER        Μάϊος 2020 

Στιγμιότυπο από την τελετή  βράβευσης Concrete Awards 

Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

Αναμφίβολα η έλευση του COVID-19 έχει επηρεάσει τη ζωή όλων μας, τον 

τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο που λειτουργούμε ατομικά και συλλογι-

κά. Μέσα από αυτή την περιπέτεια βγαίνουμε πιο δυνατοί και έτοιμοι να αντι-

μετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις προσωπικές και επαγγελματικές.  

Η ΕΡΓΟΣΤΗΛ βρισκόμενη στο πλευρό των πελατών της, αλλά και με γνώμονα 

την ασφάλεια των εργαζομένων της, συνεχίζει τις δραστηριότητες της, στον 

τομέα που αποτελεί την ειδικότητα μας: τα βιομηχανικά έργα. 

https://www.linkedin.com/company/ergosteel-s-a/
https://www.facebook.com/ergosteel/?ref=br_rs


Εσωτερική άποψη 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ- 
τομ. αλουμινίου 

 

«Κατασκευή βιομηχανι-
κών αιθουσών  

& θεμελίωση κοπτικής 
μηχανής GEORG » 

 
Προϋπολογισμός 

3.000.000€ 

ΕΛ.ΚΕ.ΜΕ 

«Θεμελίωση ελάστρου 
δοκιμών και κτιριακή επέ-
κταση ερευνητικού  
κέντρου μετάλλου» 
 

Προϋπολογισμός 
1.035.000€ 

 

 

Εσωτερική άποψη ελάστρου & εργασιών σε εξέλιξη 

 

Εκτελούνται εντός του 2020 

Άποψη του έργου 

Το έργο αποτελείται από δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα αξίας 12.000.000€ η ΕΡΓΟΣΤΗΛ ανέλαβε τη 

διοίκηση της κατασκευής (construction management), και στο δεύτερο τμήμα αξίας 6.000.000€ ανέλαβε 

την κατασκευή του έργου ως γενικός εργολάβος.  

Ακολουθούν έργα που εκτελούνται σήμερα και έργα που υλοποιήθηκαν εντός του 2019. 



ΣΤΗΛΜΕΤ  

«Αναβάθμιση ηλεκτρο-
στασίου-πυρασφάλεια 

κτιρίου ΣΤΗΛΜΕΤ» 
 

 
Προϋπολογισμός 

565.000€ 

Άποψη ΗΜ εγκαταστάσεων 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 

«Αίθουσα απαερίωσης» 

 

Προϋπολογισμός 

270.000€ 

 

 

OTE 

«Αναβάθμιση υποδομών 

ΗΜ εγκαταστάσεων Διοι-

κητικού Μεγάρου» 

 

Προϋπολογισμός 

2.195.000€ 

 

Εξωτερική άποψη 

Στιγμίοτυπο από την τοποθέτηση ΗΖ στο δώμα του Μεγάρου  

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ  

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

 

«Αποθήκη ανταλλακτι-

κών» 

 

Προϋπολογισμός 

600.000€ 

Εξωτερική και εσωτερική άποψη  



Μεταλλουργική  
Βιομηχανία  Ηπείρου  

 

«Ανακαίνιση κτιριακών 
εγκαταστάσεων» 

 

Προϋπολογισμός 

1.100.000€  

 

Έργα που ολοκληρώθηκαν εντός 2019-2020 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ- 
τομ. Χαλκού 

 
«Κατασκευή κτιριακού 

συγκροτήματος  συντή-

ρησης» 

 

Προϋπολογισμός 

1.170.000€ 

ELVAL COLOUR  

 

«Διαμόρφωση νέου  

οικοπέδου» 

 

Προϋπολογισμός 

250.000€ 

Άποψη εργασιών σε εξέλιξη 

Εξωτερική και εσωτερική άποψη 

Γενική άποψη και μερική εξωτερική άποψη 



Εξωτερική και εσωτερική άποψη 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ-  
τομ. Αλουμινίου 

 
«Αίθουσα Jasper»  

 

Προϋπολογισμός 
1.650.000€ 

Εξωτερική και εσωτερική άποψη 

ΑΝΟΞΑΛ  

«Προσθήκη και ολική  

ανακατασκευή γραφείων 

διοίκησης» 

 

Προϋπολογισμός 

300.000€ 

Πανοραμική άποψη 

ASTRA ZENECA 

«Διαμόρφωση  

γραφείων» 

 

Προϋπολογισμός 

650.000€ 

ΣΙΔΕΝΟΡ-ΣΩΛ.ΚΟ-

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 

«Υπαίθριος χώρος  

στάθμευσης στο  

Μαρούσι» 

 

Προϋπολογισμός 

82.000€ 

 

Άποψη έργου 


