
  

Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Η Skevis Cucine έχει μακροχρόνια παράδοση στην κατασκευή εντοιχισμένων 

επίπλων κουζίνας & στις ντουλάπες υπνοδωματίων από το 1980, προσφέρο-

ντας ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις με αξιοπιστία και εμπειρία. 

Συνδυάζοντας τις νέες σύγχρονες τάσεις, την προηγμένη τεχνολογία και τις 

παραδοσιακές μας αξίες, σας προσφέρουμε μοναδικές σχεδιαστικές δημιουρ-

γίες με ασύγκριτα λειτουργικά πλεονεκτήματα αλλά και ανταγωνιστικές τιμές. 
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 ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

 ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ HANEX & FRANKE SOLID 

 ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 

 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ 

 ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

 LAMINATE 

 

 

www.skeviscucine.gr 
ΕΚΘΕΣΗ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Τηλ.: 273 502 2908 / 694 540 9295 

 

 

http://www.skeviscucine.gr/


 

  

Μοντέρνες, Κλασικές & Παραδοσιακές 

Κουζίνες σε Υψηλό Design και σε κάθε 

Διάσταση. 

 

Ιδανικοί Συνδυασμοί Εργονομίας και Κομψότητας που τις 

κάνουν Ακαταμάχητες. 

 Ηλεκτρικές συσκευές Franke. 

 Καθαρές γραμμές, προηγμένα υλικά και τεχνολογία 

αιχμής που ανεβάζουν το επίπεδο της ζωής σας. 

 Εγγυημένη Ποιότητα χωρίς Συμβιβασμούς. 

 Αποτέλεσμα Υψηλής Αισθητικής και Εργονομίας 

 Κόστος Προϋπολογισμού που θα σας ενθουσιάσει. 

 

 

Όλα τα σχέδια μας προσαρμόζονται σε κάθε διαρρύθμιση και διάσταση.  

Για την Skevis Cucine σημασία έχει ο πελάτης, γι΄ αυτό και είμαστε πάντα κοντά σας για πολλά χρόνια μετά την 

τοποθέτηση. 

 

ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  

 

Η SKEVIS CUCINE σας προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία από 

μηχανισμούς, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, που 

προσαρμόζονται στις ανάγκες της νέας σας κουζίνας, 

παρέχοντας σύγχρονες λύσεις που εξασφαλίζουν την ευκολία 

του νοικοκυριού. 

Παράλληλα η SKEVIS CUCINE παρέχει ολοκληρωμένες 

λύσεις στους πάγκους κουζίνας από ακρυλικές επιφάνειες 

HANEX & FRANKE Solid, σε τρισδιάστατες κατασκευές και 

ποικιλία αποχρώσεων. 

Με νέες σχεδιαστικές αντιλήψεις και με παρακαταθήκη την 

εμπειρία δεκαετιών, κατασκευάζουμε πρωτοποριακά σχέδια 

σε υψηλή αισθητική και άψογη λειτουργικότητα. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες υπνοδωματίων 

που ξεχωρίζουν για τους ευρύχωρους αποθηκευτικούς τους 

χώρους, ενώ ταυτόχρονα τα στυλάτα σχέδια δένουν αρμονικά 

με την κρεβατοκάμαρα. 

                               

Ντουλάπες Υπνοδωματίου 

Ανοιγόμενες - Συρόμενες Ντουλάπες & Βεστιάρια, ειδικά προσαρμοσμένες στην διαρρύθμιση κάθε Υπνοδωματίου.  

 

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟ 

Η SKEVIS σχεδιάζει και κατασκευάζει έπιπλα από μασίφ κορμό 

καστανιάς και ατσάλινες βάσεις, που προσδίδουν έντονη 

προσωπικότητα στο χώρο σας. 

Η industrial σειρά αποτελεί σταθερή αξία στον χώρο της 

διακόσμησης και περιλαμβάνει: 

 Τραπέζια κουζίνας και τραπεζαρίες 

 Τραπέζια σαλονιού και τραπέζια χώρων υποδοχής 

 Πάγκους reception, Γραφεία,Τραπέζια και παγκάκια 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

 
www.skeviscucine.gr 

 

ΔΑΠΕΔΑ LAMINATE 

 

Τα συνεργεία SKEVIS CUCINE  τοποθετούν πατώματα laminate τόσο σε 

οικιακούς χώρους, όσο και σε επαγγελματικούς, όπως γραφεία, σχολές 

χορού, καταστήματα, café, εστιατόρια, κ.α. 

 

http://www.skeviscucine.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKEVIS 
Πελατοκεντρική Φιλοσοφία 

Στην SKEVIS CUCINE βασικό μας μέλημα 

αποτελεί η άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.  

Η μεγάλη γκάμα των υπηρεσιών που παρέχουμε, 

οι καλές μας τιμές, ο επαγγελματισμός μας και η 

συνέπεια μας, έχουν δημιουργήσει άρρηκτες 

σχέσεις εμπιστοσύνης και σταθερές αξίες με την 

πελατεία και τον εργασιακό μας κύκλο. 

ΕΚΘΕΣΗ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Τηλ.: 273 502 2908 

Ωράριο :  ΔΕ - ΤΕ - ΣΑ : 9:00 - 15:00 

ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ : 9:00 - 14:00 / 17:30 - 21:00 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Τηλ.: 694 540 9295 

Ωράριο : κατόπιν ραντεβού  

skeviscucine@gmail.com 

 

www.skeviscucine.gr 

 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ 

σε πρωτότυπα σχεδία, κλασσικές γραμμές 

& minimal design, 

με την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  

της SKEVIS CUCINE 
 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  

 Θερμομονωτικά και ηχομονωτικά 

ξύλινα κουφώματα που 

συνδυάζουν την αισθητική και 

λειτουργικότητα. 

Τα ξύλινα κουφώματα που 

κατασκευάζουμε και τοποθετούμε, 

αποτελούν την καλύτερη λύση για 

κατοικίες, ξενοδοχεία και καταστή-

ματα αφού υπερτερούν σε 

αισθητική, ασφάλεια και 

λειτουργικότητα και παρέχουν 

ασύγκριτα πλεονεκτήματα, όπως: 

 Αισθητική φυσικού ξύλου 

 Άριστη εφαρμογή και 

στεγάνωση 

 Μεγάλη ποικιλία σχεδίων  

 Απόλυτη εναρμόνιση με την 

αρχιτεκτονική γραμμή του 

κτιρίου και του οικισμού 

 Εφαρμογή διπλών 

ενεργειακών τζαμιών και 

τρίπλεξ 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - ΜΕΣΟΠΟΡΤΕΣ & 

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πόρτες μοναδικής αισθητικής σε πλήθος 

σχεδίων, χρωμάτων και φινιρισμάτων. 

Η SKEVIS CUCINE σχεδιάζει και 

κατασκευάζει εσωτερικές πόρτες με 

κρυφούς μεντεσέδες και μαγνητικές 

κλειδαριές, σε κάθε διάσταση και τύπο, 

από Laminate, CPL, Lamitex, 

πρεσαριστό καπλαμά και ταμπλαδωτές 

από mdf, με φυσική εμφάνιση και 

πολυτέλεια. 

 Η SKEVIS CUCINE σχεδιάζει και 

κατασκευάζει θωρακισμένες 

πόρτες σε κάθε διάσταση που 

επιθυμεί ο πελάτης, με αυξημένες 

προδιαγραφές ασφαλείας και 

ανθεκτικότητα στο πέρασμα του 

χρόνου και στις έντονες καιρικές 

συνθήκες. 


