


ποιοί 
είμαστε

Η ΣκυροΔομη διανύει μια 
αναπτυξιακή πορεία από το 2007

Με έδρα την Θεσσαλονίκη και 
παραγωγή στην Καρδίτσα 
δραστηριοποιείται σε όλη 

την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Με πολύχρονη και πολύπλευρη τεχνογνωσία των στελε-

χών,  ευρύ πελατολόγιο και κυρίως η συνεχή εναρμόνιση 

με την εξέλιξη του κλάδου προσδίδει στην εταιρεία σημα-

ντικό πλεονέκτημα και  δυνατότητα  ανταπόκρισης στις 

ανάγκες συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης 

αγοράς για ποιότητα και προστασία του περιβάλλοντος.



Η στρατηγική που επέλεξε η διοίκηση της 
ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ ΙΚΕ για να διαφοροποιηθεί 
από τις εταιρείες του κλάδου και να αποκτή-
σει συγκριτικό πλεονέκτημα επιτυγχάνεται 
με την ορθή εκπαίδευση των συνεργατών 
μας. Οι συνεργάτες μας ακούνε προσεκτικά 
και μελετάνε την κάθε σας ανάγκη ώστε να 
προσφέρουμε μία άρτια και ολοκληρωμένη 
πρόταση για θέματα σκυροδετήσεων και 
προμήθειας προκατασκευών σκυροδέμα-
τος.

Μέσα από την υπευθυνότητα των 
στελεχών της η Σκυροδομή μπορεί και 
αξιοποιεί πλήρως την καθετοποιημένη 
μονάδα παραγωγής προκατασκευών 
υλικών έργων υποδομής από έτοιμο 
σκυρόδεμα. Διαθέτουμε αυτόνομο 
τμήμα σχεδιασμού και μελετών, έτσι 
ώστε να δίνουμε σωστές λύσεις και στα 
οποίο δύσκολα τεχνικά θέματα.

Η προμήθεια ενός τεχνικού έργου υποδομών απαι-
τεί υπευθυνότητα από όλα τα τμήματα, έτσι ώστε η 
παραγωγή των προϊόντων να είναι πλήρως εναρμονι-
σμένη με τους κανονισμούς τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.



•	 Εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 60.000m2 

•	 Κτιριακές εγκαταστάσεις 3.000m2

•	 Μηχανές παραγωγής τσιμεντοσωλήνα μονόμετρη από ∅20 έως ∅120 εκ. 
•	 Μηχανές παραγωγής τσιμεντοσωλήνα Τύπου Καμπάνα από ∅40 έως ∅250 εκ.
•	 Μηχανές παραγωγής οπλισμού για σωλήνες και φρεάτια όλων των διαμέτρων
•	 Μηχανές παραγωγής ειδικών κατασκευών από σκυρόδεμα
•	 Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος με μίξερ ειδικό για προκατασκευές,  

και σύστημα αυτόματης τροφοδότησης.
•	 Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σκυροδέματος και προκατασκευών

εγκαταστάσεις
Η αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής προκατασκευών είναι πλήρως 
καθετοποιημένη και διαθέτει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής



σκυρόδεμα

σύγχρονη μονάδα 
παραγωγής 

έτοιμου 
σκυροδέματος, 
με παραγωγική 

δυναμικότητα άνω 
των 100m3 ανά ώρα 

•	 Μίξερ τρίτης γενιάς.

•	 Πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα με δυνατότητα  
εκτύπωσης καταγραφικού καταναλώσεων για ποιοτικό  
έλεγχο κατά τη διάρκεια του έργου.

•	 Οχήματα μεταφοράς αδρανών

•	 Βαρελοφόρα οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος  
(έτος αγοράς 2010)

•	 Αντλίες σκυροδέματος από 25μ έως 38μ

•	 Πιστοποιημένες συνθέσεις σκυροδέματος για όλες  
τις κατασκευές.

•	 Δυνατότητα παραγωγής και πιστοποίησης οποιασδήποτε  
ειδικής σύνθεσης που απαιτεί ένα έργο.

•	 Εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 60.000m2 

•	 Κτιριακές εγκαταστάσεις 3.000m2

•	 Μηχανές παραγωγής τσιμεντοσωλήνα μονόμετρη από ∅20 έως ∅120 εκ. 
•	 Μηχανές παραγωγής τσιμεντοσωλήνα Τύπου Καμπάνα από ∅40 έως ∅250 εκ.
•	 Μηχανές παραγωγής οπλισμού για σωλήνες και φρεάτια όλων των διαμέτρων
•	 Μηχανές παραγωγής ειδικών κατασκευών από σκυρόδεμα
•	 Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος με μίξερ ειδικό για προκατασκευές,  

και σύστημα αυτόματης τροφοδότησης.
•	 Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σκυροδέματος και προκατασκευών



Η ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ ΙΚΕ είναι πιστοποιημένη 
κατά ISO 9001:2008 από το 2013 σε όλα 
της τα τμήματα. Διαθέτει ISO 14001:2004 
πιστοποιώντας τον σεβασμό της στο πε-
ριβάλλον. Όλα τα προϊόντα  είναι πιστο-
ποιημένα κατά CE και ακολουθούν όλα τα 
ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα EN1916 
και EN1917. Για ακόμα μεγαλύτερη εγγύ-
ηση ποιότητας  όλες οι συνθέσεις για την 
παραγωγή σκυροδέματος είναι πιστοποι-
ημένες και από εργαστήριο εξωτερικού 
συνεργάτη.

ποιότητα

Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο και πιστο-
ποιημένο εργαστήριο ελέγχου, επανδρω-
μένο με επιστημονικό προσωπικό δια-
σφαλίζοντας τη ποιότητα των προϊόντων 
της με ολοκληρωμένο πρόγραμμα δοκι-
μών για όλα τα στάδια παραγωγής.



Παρακολουθούμε ενεργά τις διεθνείς τάσεις που αφο-
ρά τον εξοπλισμό παραγωγής μπορούμε να κρίνουμε 
άμεσα εάν ένα μηχάνημα είναι συμφέρων για την ποιο-
τικότερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.

Τεχνολογία

Επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευση των 
στελεχών μας από τον ποιο απλό εργάτη, για-
τί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μαθαί-
νουμε καλλίτερα τις δυνατότητες τους. Πετυχαί-
νουμε ποιοτική, αποδοτική ομαδική εργασία.

Αδιαπραγμάτευτο στοιχείο με την αρχή μίας συνερ-
γασίας. Χτίζουμε αξιόπιστε σχέσεις με τους συνερ-
γάτες μας. Μπορούμε και παρέχουμε την υποσχό-
μενη εξυπηρέτηση με ακρίβεια και σταθερότητα.

Στόχος είναι η σωστή καταγραφή των απαιτήσεων 
και άρτια ενημέρωση της παραγωγής για το τελικό 
προϊόν. Μπορούμε να σχεδιάσουμε, να μελετήσου-
με την συμπεριφορά των υλικών και να κοστολογή-
σουμε και να παράγουμε σωστά το τελικό προϊόν.

Τα  βασικά κριτήρια για την ποιότητα των 
προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας.

Αξιοπιστία

Η δυνατότατα που μας δίνει ο εξοπλισμός και οι 
συνεργάτες μας έτσι ώστε να προσαρμοζόμαστε 
στις απαιτήσεις των έργων. Παράγοντας της ευ-
ελιξίας είναι η διαχείριση κρίσεων που οφείλο-
νται σε χρονικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, 
και όλα αυτά χωρίς την μείωση της ποιότητας.

Ευελιξία

πλεονεκτήματα

Τμήμα 
Σχεδιασμού  
& Μελετών

Ανθρώπινο Δυναμικό



προϊόντα

Ρύθρα

Κανάλια ΟΣΕ
Μονά - Διπλά - Τριπλά

Βάσεις Ιστών

Ορθογωνικοί 
Αγωγοί

Κράσπεδα Οριοθέτησης

Πλάκες 
Καναλιών

με πιστοποίηση 



Φρεάτια ΟρθογώνιαΔίμετρη Σωλήνα

Δαχτυλίδια Φρεατίων

Πλάκες 
Φρεατίων

Κόνοι
Φρεατείων

Σωλήνες
Τύπου Καμπάνα

Σωλήνες
Μονόμετρες 

Σωλήνες
Αποστράγγισης
Διάτριτες



Με Ελαστικό Δακτύλιο 
στις Κατακόρυφες Συνδέσεις

Καπάκι

Λαιμός

Κόνος

Δαχτυλίδια

Βάση

Με Ενσωματωμένη 
Στεγανή  Σύνδεση Φρεατίου 
με σωληνα PVC

Με διαμορφωμένο Πυθμένα

ΕΝ 4034-1

φρεάτια



έργα

Στο ευρύ πελατολόγιο της εταιρίας ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ 
συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τα Βαλκά-
νια και αναζητούν πάντοτε τις πιο συμφέρουσες και 
ποιοτικές λύσεις της αγοράς.
Οι σχέσεις εμπιστοσύνης που οικοδομούνται χρόνο 
με το χρόνο είναι η βασικότερη επένδυση της εται-
ρίας και τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξή της. 

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65
Αυτοκινητόδρομος Ιωνίας Οδού Ε951

Αυτοκινητόδρομος Εγνατία Ε90
Αποχετευτικό Δίκτυο Θριάσιο

Αποχετευτικό Παιονίας - Κωροποίου
Νέος Περιφερειακός Σκοπίων

Νομαρχιακό μέγαρο Καρδίτσας
Περιφερειακός Αυτοκινητόδρομος  Καρδίτσας



Έδρα
Λ. Παπανικολάου 150, 57010 Θεσσαλονίκη
Τηλ.:	2310632670	•	Fax:	2441062003

Εργοστάσιο
5ο Χλμ Καρδίτσας Αθηνών, 43100 Καρδίτσα
Τηλ.:	2441061131-5	•	Fax:	2441062003

e-mail:	info@skyrodomi.gr

Μελέτη Οργάνωση Εξοπλισμός
Ξενοδοχείων - Εστιατορίων - Catering

από το 1969
κοντά στον επ

αγγελματία

Μαλλιάρης & Υιοι Α.Ε.
Α. Παπανδρέου 253, Πολίχνη

ΤΚ: 565 32 - Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 631 668
F:	2310	635	582

email:	info@mallcom.gr
www.mallcom.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ξενοδοχεία       Νοσοκομεία       Αεροδρόμια

Super Market        Catering        Πανεπιστήμια


