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Η Β&Κ τεχνική Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών, ιδιωτικών και δημοσίων έργων από το 2004. Αναπτύσσεται σε μεγάλο εύρος γενικών κατασκευών, όπως κατοικίες
& ανακαινίσεις, βιομηχανικά κτήρια, super market, υπεραγορές, ξενοδοχειακές μονάδες,
τράπεζες, καταστήματα, retail, εμπορικά κέντρα· καθώς και σε πιο εξειδικευμένα όπως ηλεκτρομηχανολογικά & αυτοματισμών ή στατικής ενίσχυσης. Επίσης η δραστηριοποίηση στα
δημόσια έργα περιλαμβάνει από ανακαινίσεις σε αεροδρόμια, νοσοκομεία και σχολεία έως
κατασκευή πλατειών, δρόμων και γηπέδων.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

SUPER

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον πελάτη – επενδυτή ή ιδιώτη, περιλαμβάνουν όλο το
πακέτο μια σύγχρονης κατασκευής, από την οικονομοτεχνική μελέτη και την εύρεση χώρου,
την ανάλυση των αναγκών και την παρουσίαση προσχεδίων του έργου ως ξενάγηση, την εκπόνηση μελετών αδείας αλλά και εφαρμογής, μέχρι εν τέλει την κατασκευή του επιθυμητού
αποτελέσματος με τον εξοπλισμό και την εκκίνηση. Επίσης οι εξειδικευμένες και μεγάλες
κατασκευές υποστηρίζονται τόσο κατά τον χρόνο της εγγύησης όσο και κατόπιν, εφόσον το
επιθυμεί ο πελάτης.

MARKETS

Η στελέχωση της εταιρίας απαρτίζεται από έμπειρους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων,
αρχιτέκτων μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, εργοδηγούς, καθώς και μόνιμο προσωπικό εξειδικευμένων τεχνιτών.

Αντώνης Βασιλείου
Ανδρέας Κώτσης
Φίλιππος Αναγνωστίδης
Γεώργιος Δημητριάδης
Σάββας Παπαδόπουλος
Χαράλαμπος Κομνηνέλλης
Χριστόδουλος Βουγιούκας
Γεώργιος Κώτσης
Πέτρος Κεραμίδης
Γιάννης Φράγγος
Έλενα Μύθημη
Ανδρονίκη Μαυρομάτη
Όλγα Αγαπίδου

Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός
Μηχανολόγος Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός
Μηχανολόγος Μηχανικός
Εργοδηγός
Εργοδηγός
Διακοσμήτρια - σχεδιάστρια
Γραμματειακή υποστήριξη
Λογιστήριο

Η παροχή υψηλής ποιότητας αποτελέσματος αποτελεί βασικό στόχο της
εταιρείας και επιτυγχάνεται αφενός μέσω της κατάρτισης, της εμπειρίας
και της αγάπης για το αντικείμενο των στελεχών της, αφετέρου δε μέσω
της καλύτερης δυνατής επιλογής των υλικών για χρήση με προσήλωση
στον προϋπολογισμό του έργου.
Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει εκτός έδρας έργα με
κοινό παρονομαστή την ποιότητα την ταχύτητα και τη σχέση κόστους –
απόδοσης του τελικού προϊόντος.
Πάντα με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, ο επαγγελματικός χώρος που θα κατασκευάσουμε ή θα ανακαινίσουμε θα ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, θα είναι ευχάριστος και άνετος, θα εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα και θα καλύπτει τη σχέση κόστους – απόδοσης.
Στην κατασκευή εκ νέου ή στην πλήρη ανακαίνιση εσωτερικού χώρου
κατοικίας, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να δει τρισδιάστατα σχέδια, να
επιλέξει εάν το επιθυμεί υλικά και να τα «δεί» στο μελλοντικό του χώρο,
να διαμορφώσει τον προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με τις δυνατότητές του, να πάρει έναν ακριβή προϋπολογισμό για το κόστος κατασκευής και τελικά να πάρει αυτό που επιθυμεί.
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