ΜΕ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Μισό αιώνα κάνουμε πράξη τις ιδέες και τις επιθυμίες
των πελατών μας.
Εδώ και 50 χρόνια, η ΕΤΕΜ, η ιστορικότερη εταιρεία
διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα, πρωτοπορεί και
δημιουργεί προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας, που
καλύπτουν από τις πιο απλές μέχρι και τις πιο σύνθετες
ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών.
Με το βλέμμα μας στραμμένο στο αύριο, δεσμευόμαστε
στο να σχεδιάζουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, που
θα συνεχίζουν να βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και
της κοινωνίας στο σύνολό της. Όραμά μας για το μέλλον,
ένα καλύτερο, βιώσιμο περιβάλλον.

ΕΤΕΜ
AT A
GLANCE

Η ΕΤΕΜ ΣΕ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κατακτώντας τις διεθνείς αγορές με
έργα σε περισσότερες από 57 χώρες

Εναρμονισμός με τις αρχές της Ευρωπαϊκής
“Πράσινης Συμφωνίας | EU Green Deal” μέσω
λειτουργιών που επιφέρουν χαμηλές εκπομπές
άνθρακα και χρήση προϊόντων κυκλικής
οικονομίας.
Σειρές προϊόντων που υποστηρίζουν τη
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία

Εξαγωγές σε
περισσότερες από

57 χώρες
Απασχόληση εξαιρετικά έμπειρου προσωπικού
με βιομηχανική εμπειρία και βαθιά εξειδίκευση
στην παραγωγή δευτερογενών μετάλλων

FACTS

Εμπορικό Δίκτυο σε

2 γραμμές
διέλασης
αλουμινίου
20MN 7’’
27MN 9’’
18MN 7’’
(προγραμματισμένη)
Δυναμικότητας
18.000 τόνους/έτος
Προγραμματισμένη
Επέκταση
7.000 τόνους/έτος

Αυτόματη
αποθήκη

9 χώρες

1500 θέσεων

2 μονάδες
θερμομόνωσης
3.500 τόνους/έτος

8 Logistic Centers σε

5 χώρες

Ρομποτική
αποθήκη

1 κάθετη
μονάδα

7.000 κωδικών

ηλεκτροστατικής
βαφής προφίλ
4.000
τόνους/έτος

10 σταθμούς
κατεργασίας
Διάτρηση, Κοπή, CNC

Παραγωγική Δυναμικότητα

18.000
τόνους/έτος

ΠΕΝΤΕ ΛΕΞΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΤΕΜ
Σεβασμός |

Προς τον άνθρωπο, τον
καταναλωτή, τους συνεργάτες μας, την κοινωνία και το
περιβάλλον.

Εμπειρία |

Τα πρώτα μας ενεργειακά
συστήματα σχεδιάστηκαν στο τέλος της δεκαετίας του
80 και από τότε όχι μόνο διατηρούμε το υψηλό μας
επίπεδο, αλλά εκσυγχρονιζόμαστε συνεχώς.

Ποιότητα |

Όταν το προϊόν μας θεωρείται
ως επένδυση, για τα επόμενα 40 χρόνια, από τους
περισσότερους, δε θα μπορούσαμε παρά να κάνουμε τα
πάντα για να εξασφαλίζουμε την ποιότητά του.

ΓΝΩΡΊΖΑΤΕ ΌΤΙ...
Η ΕΤΕΜ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ:

Αξιοπιστία |

Γιατί τα προϊόντα μας δεσπόζουν
αγέρωχα σε όλα τα μεγάλα έργα που έχουμε αναλάβει και
τα συναντούμε στον δρόμο μας καθημερινά, εδώ και 50
χρόνια.

Τεχνογνωσία |

Γιατί, πέρα από τη συμβατική
αγορά αλουμινίου, είμαστε η μοναδική εταιρεία στην
Ελλάδα που έχουμε καταφέρει να διαπρέψουμε στην πιο
απαιτητική και με τα υψηλότερα standards αγορά, αυτή
του αυτοκινήτου.

Στον υψηλότερο ουρανοξύστη των Βαλκανίων
Σε δεκαώροφο πολυτελές ξενοδοχείο στην καρδιά
του Μανχάταν
Σε εξωτικό θέρετρο στις Μαλδίβες
Στο εμβληματικό μνημείο Arc de la Defense, στο
Παρίσι

Στον πρώτο ουρανοξύστη στην Ελλάδα, τον Πύργο
Αθηνών
Ότι από το 2013, είναι εγκεκριμένος και
πιστοποιημένος προμηθευτής των μεγαλύτερων
Ευρωπαϊκών οίκων αυτοκινητοβιομηχανίας (BMW,
AUDI, JAGUAR LAND ROVER, DAIMLER)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Η νέα γενιά ενεργειακών συστημάτων, συνδυάζει
την υψηλή αισθητική με την άνεση, αλλά και την
ελάχιστη χρήση ορατών πλαισίων.

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ &
ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
Τα συστήματα υαλοπετασμάτων της ΕΤΕΜ
προσφέρουν λύσεις σε κάθε σύγχρονη
αρχιτεκτονική ανάγκη, παρέχοντας λειτουργικότητα
και σχεδιαστική ευελιξία.

& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ &
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
Τα διαχωριστικά εσωτερικών χώρων και τα
συστήματα γυάλινων κιγκλιδωμάτων έχουν
αναπτυχθεί για να ταιριάζουν σε κάθε έργο,
παρέχοντας καθαρή και απεριόριστη θέα με
ελάχιστες δομικές παρεμβολές.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
Τα συστήματα της ΕΤΕΜ συμβάλλουν στη
βέλτιστη διαχείριση της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ
εξασφαλίζεται η οπτική και θερμική άνεση για τους
χρήστες.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
& STANDAR ΠΡΟΦΙΛ
Η ΕΤΕΜ με μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή
προφίλ επί σχεδίω, και με όχημα τις συνεχείς
επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό, είναι σε θέση
να παράγει προϊόντα για ένα ευρύ φάσμα τελικών
χρήσεων.

Oι μηχανικοί και αρχιτέκτονες της ΕΤΕΜ
συνεργάζονται στενά με κάθε αρχιτέκτονα για
να κατανοήσουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και
τις απαιτήσεις του. Προτείνουν τις βέλτιστες
λύσεις σε όλα τα επίπεδα και μελετούν το πως
θα συνεργαστούν αρμονικά τα συστήματα που
προδιαγράφονται με τα υπόλοιπα στοιχεία – μέρη
του έργου.
Στην ΕΤΕΜ, έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε
διεξοδικά ένα έργο, να εντοπίσουμε τις τρέχουσες και
μελλοντικές ανάγκες του, και να παρέχουμε λύσεις
που αναπτύσσονται ειδικά για να καλύψουν τεχνικές,
λειτουργικές και σχεδιαστικές απαιτήσεις.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΕΜ
Ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο κτίριο, που σχεδιάζεται,
κατασκευάζεται και λειτουργεί για να ελαχιστοποιεί
τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να
προστατεύει τους φυσικούς πόρους, συνδυάζει μία
ποικιλία προϊόντων που αποσκοπούν
• Στη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας
• Στη βέλτιστη διαχείριση του ηλιακής ακτινοβολίας
• Στη συνολική διαχείριση της όψης με χρήση
φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων

ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΕΤΕΜ διαθέτει τις ανάλογες δηλώσεις προϊόντων
(EPD’s – Environmental Product Declaration) τόσο
για την ίδια την πρώτη ύλη (κράματα αλουμινίου
– EPD παραγωγής) όσο και για ολοκληρωμένα
συστήματα

Ως Bιώσιμη ανάπτυξη, ορίζεται η σωστή ισορροπία
μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής
δικαιοσύνης και προστασίας του περιβάλλοντος, με
στόχο να ικανοποιούνται οι υφιστάμενες ανάγκες,
χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών
γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους.

Σταθερά προσανατολισμένη στις αρχές της Βιώσιμης
Ανάπτυξης, η ΕΤΕΜ λειτουργεί υπεύθυνα σε όλο
το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Η εφαρμογή
πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας στις αποφάσεις,
τις διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζει,
αποτελεί στρατηγική επιλογή.

Projects

2018 WHYNDHAM HOTEL, ATHENS

2019 NV TOWER, SOFIA

2020 CAYO RESORT, ELOUNDA

2020 ROBINSON CLUB, CRETE

2020 ΤΗΕ ORBIT, ATHENS

2021 RITZ CARLTON, MALDIVES

2021 WATWR FRONT, SRI LANKA

2021 WONDERLOFTS, NJ, USA

2021 KINGS HIGHWAY, NY, USA

2020 RIVER WEST (EXP), ATHENS

2021 LE GRAND BLEU, NAXOS

2022 5TH AV. HOTEL, NY, USA

2022 RESIDENCE, NAFPLIO

ΕΛΛΆΔΑ
Κεντρικές Εγκαταστάσεις & Γραφεία
Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4,
Μαγούλα 19018 Αττικής
Τ: 210 489 8605
F: 210 489 8500 -10
Email: etem.gr@etem.com

ΡΟΥΜΑΝΊΑ
Εγκαταστάσεις Βουκουρέστι
Αποθήκες & Κέντρο Εξυπηρέτησης
Șoseaua Olteniței nr. 249, CTPark Bucharest South II,
Popești-Leordeni, clădirea F5.3, mezanin
Cod postal: 077160
T.: +40 21 351 81 15
F.: +021 21 319 30 24
Email: etem.ro@etem.com

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
6ο χλμ Θεσ /νίκης Αθηνών, 570 09 Καλοχώρι
Θεσ/νίκης
Τ: 2310 790330
2022 KAIZEN CAMPUS, ATHENS

F: 2310 753416
Εγκαταστάσεις Βελιγράδι Αποθήκη & Κέντρο
Εξυπηρέτησης
Υποκατάστημα Κρήτης

ETEM SCG

Επαρ.Οδ. Χανίων Σούγιας , 73131 Χανιά

Cara Dusana BB, Industrijska Zona 22 330

Τ.: 28210 09875

T.: (+381) 22 32 80 19 20

F.: 28210 31104

F.: (+381) 22 32 80 19 20

Email: chania@etem.com

Email: etem.sr@etem.com

Β ΟΥΛ ΓΑ Ρ Ι Α
Εγκαταστάσεις Σόφια
Αποθήκες & Κέντρο Εξυπηρέτησης
ETEM BULGARIA S.A. 119 A
Iliyantsi blvd. blvd., 1220 Sofia, Bulgaria
T.: +359 2 92 19 111
F.: +359 2 92 19 160
Email: etem.bg@etem.com

2023 SKY FORT, SOFIA

ΣΕΡΒΊΑ

ΟΥΚΡΑΝΊΑ
Εγκαταστάσεις Κίεβο, Εμπορικά Γραφεία
ETEM SYSTEMS LLC
Zdolbunivska Str., 7 D
T.: (+38 044) 499 07 87
F.: (+38 044) 499 07 86

