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Η Εταιρεία ΒΕΚ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1981 υπό μορφή 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και στεγάστηκε σε ενοικιασμένο βιοτεχνικό χώρο 800Μ2 , 
εντός οικοπέδου 1500Μ2 στο 4km της οδού Βόλου - Λάρισας.
- Το 1983 ως συνέπεια της καταξίωσης της στην αγορά και της προοδευτικής εξέλιξης του κύκλου 
εργασιών της, αγοράζει ιδιόκτητο οικόπεδο 7.700Μ2 στην Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, ενώ 
ταυτόχρονα εντάσσεται στον Αναπτυξιακό Νόμο 1262/82.
- Ανεγείρει ένα σύγχρονο εργοστάσιο, με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη λειτουργία, την 
παραγωγική της διάρθρωση και την ασφάλεια των εργαζομένων.
- Προμηθεύεται πλούσιο μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, με άμεσο αποτέλεσμα τη 
δυναμικότερη παρουσία της στους τομείς των δραστηριοτήτων της και την αύξηση των θέσεων 
εργασίας.
- Η θετική διαχρονική εξέλιξη της επιχείρησης την μετατρέπει, το 1988 σε Ανώνυμη Εταιρεία ( Α.Ε. ) 
ενώ ταυτόχρονα επεκτείνει τις εγκαταστάσεις τις αγοράζοντας το γειτονικό οικόπεδο, 4.430Μ2, στο 
οποίο ανεγείρει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπου δημιουργούνται αποθήκες πρώτων υλών και 
ετοίμων προϊόντων, όπως επίσης αμμοβολείο - βαφείο.
- Επίσης εμπλουτίζει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό, προκειμένου ν' ανταποκριθεί στις αυξημένες 
απαιτήσεις της αγοράς.
- Η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων της, η αύξηση της 
παραγωγικότητας της και ο εν γένει εκσυγχρονισμός της, ωθούν την επιχείρηση στην αγορά και 
νέων σύγχρονων μηχανημάτων, που υλοποιείται το 1998 με την προσθήκη ένός αυτόματου 
διατριτηκού μηχανήματος CNC, ενός κυλίνδρου κάμψεως ελασμάτων, μίας πριονοκορδέλας κοπής 
μετάλλων και ενός συστήματος σχεδιάσεως και μηχανοργάνωσεως. Το 2005 υλοποιείται νέα 
επένδυση με επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων καί μηχανημάτων ένα ψαλλίδι και μία στράντζα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η ΒΕΚ Α.Ε. από το 1981 αποτελεί την εξέλιξη στον χώρο της Βιομηχανίας στους τομείς 
μελέτης και κατασκευής:

•Γραμμές Επιφανειακής Προστασίας & βαφής (ηλεκτροστατική βαφή , υγρή η πούδρα).
•Κλιβάνους αποτέφρωσης (στατούς , περιστροφικούς , θερμικής αφαίρεσης επικαλύψεων).
•Συστημάτων Σουμπλιχρωμίας με την μέθοδο κενού (σύστημα τυπώματος απομίμησης 
ξύλου).
•Μεταλλικές κατασκευές (μεταλλικές γερανογέφυρες, ειδικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις).
•Συσκευές προστασίας περιβάλλοντος (μηχανικοί συλλέκτες , βιομηχανικά φίλτρα, 
πλυντηρίδες καθαρισμού).

Με συνεχείς μελέτες, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, εμπλουτισμό τεχνογνωσίας, 
αξιοπιστία και ποιότητα των κατασκευών της κατάφερε όχι μόνο την εδραίωση του ονόματος της 
αλλά και να εμπλουτίσει το ήδη εκτενές πελατολόγιο της, έχοντας έτσι την δυνατότητα να καλύψει 
και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις στο φάσμα των εργασιών στο οποίο δρα και δημιουργεί.

Η πολυετής και δυναμική παρουσία της ΒΕΚ Α.Ε. δεν περιορίζεται μόνο στα Ελληνικά σύνορα 
αφού τα έχει εδώ και χρόνια ξεπεράσει πραγματοποιώντας εξαγωγές συστημάτων σε χώρες 
όπως Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Νιγηρία, Μαγαδασκάρη κ.α.
Η ΒΕΚ Α.Ε. φιλοδοξεί να ικανοποιεί και τις πιο ιδιόμορφες απαιτήσεις τόσο σε τεχνολογικό λοσο 
και σε χωροταξικό επίπεδο προσφέροντας και κατασκευάζοντας αξιόπιστα και ποιοτικά προϊόντα 
φιλικά προς το περιβάλλον και τον πελάτη.



     Η Εταιρία ΒΕΚ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 

που αφορά στην πιστοποίηση των μεθόδων σχεδίασης και παραγωγής των προϊόντων. 

     Με την απόκτηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού ο στόχος της εταιρίας επιτυγχάνεται για 

παροχή άριστης ποιότητας προϊόντων με ένα τρόπο που αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες της 

εταιρίας και πληροί τις απαιτήσεις των πελατών της.

     Κύριο χαρακτηριστικό της εταιρίας είναι η Ποιότητα. Από την στιγμή της υπογραφής συμφωνίας, 

τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή έως και την εγκατάσταση ενός έργου, η ποιότητα είναι το 

πρώτο μέλημα της εταιρίας. Αυτός άλλωστε είναι και ο κυριότερος λόγος της τεράστιας επιτυχίας 

που έχει η επιχείρηση στο τομέα που δραστηριοποιείται.

     Η Εταιρεία είναι επίσης πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 που αφορά στην Ύπαρξη , 

Διασφάλιση και εφαρμογή των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την κατασκευή και την 

παραγωγική διαδικασία των προϊόντων διασφαλίζοντας εν συνεχεία τους μελλοντικούς πελάτες 

μας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΦΗΣ

1. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΑΦΗΣ – (ΥΓΡΗ)

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΑΦΗΣ – (ΠΟΥΔΡΑ)

4. ΦΟΥΡΝΟΙ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ – ΨΥΞΗ

5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (ΣΟΥΜΠΛΙΧΡΩΜΙΑ) ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

7. ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: EPAL AE



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: EPAL AE



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ 
ΑΕ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ALUSET AE



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-
ΦΕΡΦΕΛΗ ΕΠΕ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: FRIGOGLASS GROUP SA



VIDEO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΩΝ ΓΙΑ 
ΟΙΚΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

1. ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ P.ST

2. ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ P.ROT

3. ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ISC



ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 

P.ST



ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ P.ROT



ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ 

ΤΥΠΟΥ ISC



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΦΙΛΤΡΑ  (ΠΛΗΡΩΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΑ)

3. ΠΛΥΝΤΗΡΙΔΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

2. ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΣΠΙΤΙΑ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ



ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ


