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Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Εταιρία ΄΄Taxiarchis Construct΄΄ δραστηριοποιείται στο χώρο των Μεταλλικών Κτιρίων
και των Μεταλλικών Κατασκευών γενικότερα, από το 1994 καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα
εφαρµογών από χάλυβα.
∆ιαθέτει σύγχρονη αντίληψη και γνώση των κατασκευαστικών αναγκών ενός έργου. Με υψηλό επίπεδο
οργάνωσης κατασκευάζει και παρέχει ολοκληρωµένη υποστήριξη, χάρις στο έµπειρο επιστηµονικό και
τεχνικό προσωπικό της, δίνοντας βαρύτητα στην ακρίβεια, την λεπτοµέρεια και στον ποιοτικό έλεγχο των
υλικών και των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Στην πορεία της έχει να επιδείξει πλήθος, υψηλού επιπέδου εφαρµογές, στα Μεταλλικά Κτίρια
(βιοµηχανικά κτίρια, αποθήκες, εκθεσιακοί χώροι κ.ά) αλλά και στις Μεταλλικές Κατασκευές κάθε είδους
και βαθµού δυσκολίας ,τόσο εντός Ελλάδας, όσο και εκτός. Έτσι καταξιώθηκε, στον τεχνικό κόσµο,
κερδίζοντας ένα σηµαντικό µερίδιο συµµετοχής σε µικρά και µεγάλα έργα.
Η βαρύτητα που δίνει η ΄΄Taxiarchis Construct΄΄ σε θέµατα ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου του
τελικού προϊόντος και των παρεχόµενων υπηρεσιών, δεν θα µπορούσε να µην επικυρωθεί και από έναν
διεθνή οργανισµό πιστοποίησης. Έτσι λοιπόν η εταιρία λειτουργεί µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
κατά ISO 9001/2000 και εφαρµόζει όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες έτσι ώστε να µπορεί να εγγυηθεί
άριστο αποτέλεσµα.
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για την κατασκευή οποιουδήποτε έργου είναι απαραίτητη η σχετική προεργασία και µελέτη σε τεχνικό
επίπεδο. Έτσι λοιπόν ακολουθούµε βασικά βήµατα που µας βοηθούν να υλοποιήσουµε πλήρως κάθε έργο
& κατασκευή.
Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης

Προσαρµόζουµε την παραγωγική µας διαδικασία και τις εργασίες του εργοταξίου, για να είµαστε εντός του
προβλεπόµενου χρόνου εκτέλεσης, λαµβάνοντας υπ΄όψιν τις διάφορες παραµέτρους που θα µπορούσαν
να επηρεάσουν την εκτέλεση του έργου (καιρός, παράλληλες εργασίες άλλων συνεργείων κ.λ.π).
Κατασκευαστικά σχέδια

Το Τµήµα Σχεδιασµού, της εταιρίας µας, µελετά και αναλύει, τα γενικά σχέδια του έργου, ενώ
ταυτόχρονα µπορεί να προτείνει βελτιώσεις και κατασκευαστικές λύσεις, για την επίτευξη του καλύτερου
δυνατού αποτελέσµατος.
Σχέδια εφαρµογής

Εκδίδονται τα σχέδια εφαρµογής του Μεταλλικού Κτιρίου ή της Μεταλλικής Κατασκευής ούτως ώστε να
επιτυγχάνεται η πλήρης και σωστή τοποθέτηση των επί µέρους τµηµάτων και υλικών του έργου στο
εργοτάξιο.
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ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Επιλογή πρώτων υλών
Η Εταιρία επιλέγει τους προµηθευτές της µε αυστηρά κριτήρια και όλα τα υλικά που χρησιµοποιεί φέρουν τα
απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας.
Κατασκευή στο εργοστάσιο
Η διαδικασία υλοποίησης, των χαλύβδινων κατασκευών, στο εργοστάσιο της ΄΄Taxiarchis Construct΄΄ ,
περιλαµβάνει διάφορα στάδια καθετοποιηµένης παραγωγής, για την καλύτερη, ασφαλέστερη και συντοµότερη
εκτέλεση των επιµέρους εργασιών που προβλέπονται στα κατασκευαστικά σχέδια. Σε κάθε στάδιο της υλοποίησης
των κατασκευών στο εργοστάσιο γίνεται ποιοτικός έλεγχος των υπό κατασκευή τµηµάτων του έργου.
Αποθήκευση - µεταφορά
Τα έτοιµα προϊόντα αποθηκεύονται σε χώρο µε κατάλληλες συνθήκες και όταν απαιτηθεί, βάσει του
χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του έργου, φορτώνονται και µεταφέρονται στο εργοτάξιο προς τοποθέτηση.
Εκφορτώσεις
Υπάρχει µέριµνα για την επιµελή εκφόρτωση και προσωρινή αποθήκευση, των ετοίµων κατασκευών, σε
προκαθορισµένο χώρο του εργοταξίου, έως ότου τοποθετηθούν στην τελική τους θέση.
Ανέγερση
Λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, τόσο για την ασφάλεια των εργαζοµένων, όσο και για την
ασφάλεια των υλικών. Με οδηγό την µελέτη ανέγερσης-τοποθέτησης επιτυγχάνεται η πλήρης και σωστή τοποθέτηση
των επιµέρους τµηµάτων του έργου ή της κατασκευής.
Μετά από τον τελικό έλεγχο, του υπευθύνου της εταιρίας µας στο εργοτάξιο, γίνεται η τελική παράδοση.
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ, AFTER SALES SERVICE
Η ΄΄Taxiarchis Construct΄΄ διαθέτοντας πολυετή εµπειρία στις επενδύσεις κτιρίων, εγγυάται, άρτιο
τελικό αποτέλεσµα στην εφαρµογή των παρακάτω:
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Πάνελ επένδυσης κτιρίων
Ψυκτικά πάνελ
Λαµαρίνες
Λαµαρίνες σύµµεικτων εφαρµογών
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ
Ανθρωποθυρίδες
Βιοµηχανικά ρολά
Ρολά καταστηµάτων
Φυσούνες φορτοεκφόρτωσης
Υδραυλικές γέφυρες φορτοεκφόρτωσης
AFTER SALES SERVICE
Για την εταιρία ΄΄Taxiarchis Construct΄΄ είναι πολύ σηµαντικό να βρίσκεται δίπλα στον πελάτη και µετά

την κατασκευή του έργου.
Έτσι λοιπόν χωρίς καµία επβάρυνση ο πελάτης έχει µία σειρά υπηρεσιών όπως:
Περιοδικός έλεγχος των εγκαταστάσεων από τεχνικό της εταιρίας µας.
Καταγραφή ζηµιών ( κακή χρήση, απροσεξία κ.λ.π.).
Κοστολόγηση για την αποκατάσταση ζηµιών.

