
για μικρά και μεγάλα όνειρα...

ΣΕΙΡΑ



Η εταιρία Κοφινάς εδώ και 40 χρόνια πρωτοπορεί στον κλάδο της δημιουργίας προκατασκευασμένων κατοικιών. Η χρήση 
Σουηδικής και Φινλανδικής ξυλείας ως κύριο δομικό υλικό καθιστά τις κατοικίες πλήρως οικολογικές. Η εταιρεία καινοτομεί 
τεχνολογικά εισάγοντας συνεχώς νέα δομικά στοιχεία στην κατασκευή, που αναγνωρίζονται από τους εκατοντάδες ικανο-
ποιημένους πελάτες και ‘’πιστοποιούνται’’ από διεθνείς οργανισμούς. Η σειρά σπιτιών FlexyHome έρχεται να προστεθεί στις 
προτάσεις της εταιρίας για ένα προϊόν με σύγχρονη τεχνολογία κατασκευής αλλά συνάμα ευέλικτο και άκρως οικονομικό. Η 
εξωτερική επένδυση με το Καναδικό πάνελ CANEXEL εξασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα του ξύλου, όπως την ευκολία της 
τοποθέτησης και της μόνωσης, χωρίς να πάσχει από το φαινόμενο της στρέβλωσης της απορρόφησης υγρασίας και της φθο-
ράς των τελειωμάτων της.

πρωτοπορία στην κατασκευή οικονομικών κατοικιών



Για κάθε ανάγκη χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα

  για κατοικία

  για εξοχικό κατάλυμμα

  για ξενώνα

  για βοηθητικό χώρο

  για ενοικιαζόμενα δωμάτια

  για ό,τι εσείς χρειάζεστε…



Με το κλειδί στην πόρτα

  Προμελέτη και έκδοση αδειών

  Μελέτη & Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

  Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 

  Σχεδιασμός εξοπλισμού κατοικίας

  Στάδια παραγωγής

  Τοποθέτηση και ολοκλήρωση κατασκευής

  Παράδοση ολοκληρωμένης κατοικίας

Κάθε υλικό συνοδεύεται από εγγύηση και πιστοποιητικό τόπου προέλευσης. Με την παράδοση κάθε ολοκληρωμένης κατοικί-
ας, παραδίδεται πλήρης φάκελος με όλα τα πιστοποιητικά και τις εγγυήσεις της κατασκευής.

Το δοκιμασμένο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σύστημα δόμησης της εταιρία Κοφινάς, επενδύεται εξωτερικά με 
Canexel και δημιουργεί το flexymome την κατασκευή που ανταποκρίνεται σε κάθε σας ανάγκη!

Στην εταιρία μας έχουμε δημιουργήσει ένα επιτελείο έμπειρων αρχιτεκτόνων και μηχανικών οι οποίοι αναλαμβάνουν τη με-
λέτη, το σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση του έργου έως ότου ολοκληρωθεί και παραδοθεί το “δικό σας” σπίτι. Τα στάδια 
υλοποίησης μιας κατοικίας είναι:

  Αεριζόμενη εξωτερική τοιχοποιία   Αεριζόμενη στέγη 

τεχνολογία κατασκευής
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