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Ουσιαστική Υποστήριξη για Αποτελεσματικές Κατασκευές

Από το 1977

μελετημένααξιόπισταοικονομικά

Oικοδόμηση Σχέσεων
H Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd
εξυπηρετεί τον κατασκευαστικό κλάδο με την παροχή τυποποιημένων
και ειδικά σχεδιασμένων κατασκευών από χάλυβα, καθώς και
διατομών ψυχρής διαμόρφωσης, μεταλλικών επενδύσεων οροφών
και θερμομονωτικών πάνελ πολυουρεθάνης.
Με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της, στη Βιομηχανική Περιοχή Γερίου
λίγο έξω από τη Λευκωσία, εκτάσεως 17.000 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου
μεγάλου αποθηκευτικού χώρου, η εταιρεία είναι καλά εξοπλισμένη για
να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ντόπιας αγοράς αλλά και πελατών του
εξωτερικού.
Στόχος, η προσφορά στους πελάτες πρακτικών συμβουλών σε κάθε
στάδιο του έργου τους, από το σχεδιασμό μέχρι και την εγκατάσταση. Η
Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd, από το
1977, αποτελεί ένα σοβαρό και αξιόπιστο συνεργάτη - κατασκευαστή
που δεσμεύεται στην εξεύρεση λύσεων ποιότητας, συμβάλλοντας
σημαντικά στην έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική ολοκλήρωση των
έργων των πελατών.

Εμπειρία και Τεχνογνωσία
Η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd, από την ίδρυση της το 1977,
αναπτύσσεται ασταμάτητα με τις εκάστοτε εξελίξεις της τεχνολογίας στον κλάδο.
Έτσι, οι γραμμές παραγωγής της επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα υλικών
με γνώμονα τις ενεργειακά αποδοτικές λύσεις.
Η εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας είναι βασισμένη στην ευρωπαϊκή σύσταση
για την κατασκευή δομικών έργων από χάλυβα (συμπεριλαμβανομένου του BS5950), με
έμφαση στον έλεγχο ποιότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής.
Επενδύοντας στην συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού και στην ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών, η εταιρεία έχει καθιερωθεί στην αγορά της Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα
άνοιξε το δρόμο για επέκταση στο εξωτερικό.

μεγάλο εύρος προϊόντων

Προϊόντα για κάθε χρήση
Επενδύοντας σε μηχανήματα και εξοπλισμό, η Nicolaides & Kountouris Metal Company
Ltd παράγει σήμερα, ένα ευρύ φάσμα από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης για
διάφορες εφαρμογές.

πρακτικάπροϊόντα

Προϊόντα
Πολυουρεθάνης

Θερμομονωτικά πάνελ για επίπεδες και κεκλιμένες οροφές με μεγάλη αντοχή στη
φωτιά (με εξασφαλισμένα τα απαραίτητα πιστοποιητικά) σχεδιασμένα για βιομηχανική,
οικιακή και άλλη αρχιτεκτονική χρήση.
Θερμομονωτικά πάνελ εξωτερικής τοιχοποιίας υψηλών μηχανικών αντοχών καθώς
και πολύ καλών φυσικών ιδιοτήτων, που μπορούν να ενσωματωθούν σε σύγχρονες
κατασκευές, αφού προσφέρονται σε ευρύ φάσμα χρωμάτων για οριζόντια ή κατακόρυφη
χρήση.

Για τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων
μας καθώς και για προτεινόμενες εφαρμογές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.nkmetal.com.cy

Θερμομονωτικά πάνελ για χρήση σε δάπεδα και δώματα συνδυάζοντας τις πολύ
καλές ιδιότητες ενός ελαφρού πυρήνα αφρού πολυουρεθάνης και εξωτερικών επενδύσεων από ανθεκτικά υλικά.
Θερμομονωτικά πάνελ για εσωτερική τοιχοποιία και επένδυση οροφής με προδιαγραφές ποιότητας που ανταγωνίζονται τους κορυφαίους κατασκευαστές της Ευρώπης.

γιαπολλαπλέςχρήσεις
Ψυχρή
Διαμόρφωση
Ρολών Χάλυβα

Η N & K Ltd έχει καθιερωθεί ως παροχός σειράς προϊόντων ψυχρής διαμόρφωσης,
όπως μεταλλικά κεραμίδια, φύλλα επικάλυψης, δικτυώματα, τεγίδες, μηκίδες και
πλαίσια. Ανεξαρτήτως προϊόντος, η άριστη κατασκευή σε συνδυασμό με την αισθητική
που προσδίδει, συμπληρώνει τις κατασκευαστικές απαιτήσεις του σήμερα.
Τραπεζοειδή φύλλα επικάλυψης οροφής και πλαγιοκάλυψης που έχουν σχεδιαστεί
και αναπτυχθεί για να παρέχουν ελκυστική εμφάνιση, καλή απόδοση και ευκολία
στην εγκατάσταση. Παράγονται σε διάφορα μήκη, είναι κατάλληλα για εγκατάσταση
σε οποιαδήποτε κατασκευή και μπορούν να τοποθετηθούν κάθετα ή οριζόντια. Είναι
κατασκευασμένα από προβαμμένο γαλβανισμένο χάλυβα, με δυνατότητα παραγωγής
σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

Μεταλλικά κεραμίδια από προβαμμένο γαλβανισμένο χάλυβα. Παράγονται σε διάφορα
μήκη και είναι κατάλληλα για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης
αυτοκινήτων, οικιακή χρήση κτλ.
Δικτυώματα, τεγίδες σχήματος ZED, μηκίδες σχήματος C, κατάλληλα για όλους
τους τύπους συστημάτων στέγης και για ικανοποίηση όλων των σχεδιαστικών και
κατασκευαστικών απαιτήσεων.
Κουφώματα διαθέσιμα σε διάφορους τύπους.

Μεταλλικές
Κατασκευές

Εκτός από την διάθεση σειράς προϊόντων που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό
κλάδο, η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd διαθέτει τμήμα σχεδιασμού,
κατασκευής και εγκατάστασης βαρέων μεταλλικών κατασκευών για επαγγελματική,
ιδιωτική ή δημόσια χρήση.
Εξυπηρετώντας τον κατασκευαστικό κλάδο καθώς και ιδιώτες, η εταιρεία ειδικεύεται σε:
Βιομηχανικά Κτίρια και Αποθήκες
Οικίες
Μεταλλικά Στέγαστρα
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Κτίρια Κτηνοτροφικών / Πτηνοτροφικών Μονάδων
Εκθεσιακούς Χώρους
Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις κ.α.
Για περισσότερες φωτογραφίες από ολοκληρωμένα έργα της εταιρείας καθώς και για λεπτομερή κατασκευαστικά
σχέδια, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.nkmetal.com.cy

