Η Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ είναι η μεγαλύτερη εισαγωγική και μεταποιητική εταιρεία με
εξειδίκευση άνω των 60 ετών στις εφαρμογές συστημάτων ελέγχου του φυσικού
φωτισμού. Εισάγει, κατασκευάζει και διανέμει συστήματα σκίασης και εμπορεύεται
υφάσματα διακόσμησης υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες
απαιτήσεις κάθε πελάτη.
Σε έναν ιδιόκτητο χώρο 5500 τ.µ. στην περιοχή του Ελληνικού, στεγάζονται τα γραφεία
της εταιρείας, καθώς και οι χώροι παραγωγής και αποθήκευσης.
Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο ενημερώνεται και
εκπαιδεύεται συνεχώς, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων
προσαρμοσμένων σε ξενοδοχειακούς ή επαγγελματικούς χώρους, με στόχο την
λειτουργικότητα και την υψηλή αισθητική.
Η κατάλληλη εφαρµογή συστηµάτων ρύθµισης του φυσικού φωτισµού στα κτίρια
συµβάλλει στην βιοκλιµατική αναβάθµιση τους, µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση
ενέργειας και τη µείωση δαπανών για θέρµανση, κλιµατισµό και τεχνητό φωτισµό.
Βρείτε την λύση για τον χώρο σας μέσα από μια ευρεία συλλογή που αποτελείται από:
•
•
•
•
•
•
•
•

Συστήματα εσωτερικής σκίασης (οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ, πάνελ και πλισέ)
Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου
Ελλειπτικές περσίδες αλουμινίου και ξύλου
Window Shutters
Συστήματα διαμόρφωσης προσόψεων (εξωτερικά πάνελ, ανοξείδωτα πλέγματα)
Συστήματα σκίασης αίθριων, τέντες, πέργκολες
Ομπρέλες και εφελκυόμενες κατασκευές
Υφάσματα κουρτίνας και επίπλου

Η Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ διαθέτει τα προϊόντα της με κάθετη οργάνωση,
προσφέροντας μελέτη και διαχείριση έργου, τεχνογνωσία με υψηλά επίπεδα
εξυπηρέτησης και εγκατάσταση από ειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία. Όλα αυτά, σε
πλήρως ανταγωνιστικό κόστος και τεχνική υποστήριξη που μόνο ένας ολοκληρωμένος
κατασκευαστής μπορεί να εγγυηθεί.
Η εταιρεία παρέχει:
• Aποτύπωση, µελέτη και διαχείριση έργων
• Τμήμα σχεδίασης και R&D
• Costumized εφαρµογές σε συνεργασία µε γραφεία Αρχιτεκτονικών µελετών και
∆ιακοσµητών.
• Τεχνογνωσία σε σύνθετα projects.
• Πολυετή εµπειρία εγκαταστάσεων.
• Μηχανουργικές κατεργασίες ειδικών απαιτήσεων συστηµάτων σκιασµού.

Οι διαδικασίες της Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ είναι πιστοποιηµένες µε EN ISO 14001:1996
και EN ISO 9000:2001.
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