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Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικεί-

μενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων.

Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστη-

ριότητες της με την ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων συνολικής 

έκτασης 18.500 τ.μ. όπου σήμερα κατασκευάζει πάνελ αλουμινίου 

και PVC για εξώπορτες, αντικουνουπικά συστήματα και θωρακισμέ-

νες πόρτες ασφαλείας με επένδυση αλουμινίου και ξύλου.

Παράλληλα διαθέτει δύο υπερσύγχρονα βαφεία ηλεκτροστατικής 

βαφής και δύο βαφεία σουμπλιχρωμίας (Decoral System).

Η ηγετική της πλέον παρουσία στην αγορά, οφείλεται στην μεγάλη 

ποικιλία των σχεδίων που διαθέτει, στην υψηλή ποιότητα των προϊό-

ντων της, στις ανταγωνιστικές τιμές και στη συνεχή προσπάθεια για 

την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση με ένα σύγχρονο δίκτυο 

διανομής των 1.500 και πλέον πελατών της.

Η προσήλωση στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας επιβεβαιώνεται 

με την απόκτηση των διεθνών πιστοποιητικών ISO 9001 Διασφάλι-

σης Ποιότητας, ISO 14001  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ΕΛΟΤ 

1801 Υγιεινής και Ασφάλειας.

Η ΤΕΧΝΗ Α.Ε. μέσα από ένα πρόγραμμα συνεχών επενδύσεων κα-

τάφερε τα τελευταία χρόνια να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά σαν 

μια από τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, 

στον κλάδο του αλουμινίου.

Με το βλέμμα πλέον στην παγκόσμια  αγορά, ξεκίνησε ήδη την εξά-

πλωση της στο εξωτερικό με τη δημιουργία της πρώτης θυγατρικής 

της εταιρίας στο Βελιγράδι της Σερβίας με στόχο την εξυπηρέτηση 

των αγορών των Βαλκανίων, όπου κατέχει ηγετική θέση, ενώ πα-

ράλληλα συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις του εξω-

τερικού, διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσμο.

TEHNI S.A was established in Xanthi, in 1988, and its initial activity 

was the electrostatic metal dye.

Due to company's stable and continuous progress we managed to 

expand its activities by constructing privately owned buildings of 

18.500 sqm, where Aluminum & PVC Panels, Mosquito Nets and 

Security Doors with aluminum or wooden facing are made.

At the same TEHNI S.A. has four sophisticated dye houses. Two of 

them are for electrostatic use and two of them for wood grain use 

(Decoral Use). 

Company's leading presence in the market is due to a great variety 

of designs, its high product quality, its competitive prices and the 

continuous efforts in order to provide the best possible services 

in a modern distribution channel that includes more than 1.500 

customers.

The acquisition of International Certificates ISO 9001 for Quality 

Management System, ISO 14001 for Environmental Management 

System and ELOΤ 1801 for Occupational Health and Safety System is 

result of company's dedication in continuous quality improvement

Through a project of continuous investments that took place 

recently, TEHNI S.A. achieved to establish itself in the Greek 

market as one of the leading and more developing companies in 

aluminium market

TEHNI S.A. has already started expanding abroad. Its first 

subsidiary company has already been created in order to serve 

the market of Balkan countries where our company has a 

significant market share and leading presence. At the same time 

our company participates in big international exhibitions in order 

to attract customers all around the world.

ΙΝΟΧ Door Panels

INOX Πάνελ Αλουμινίου

Insect Screens

Αντικωνωπικές Σίτες

PVC Door Panels 

with Aluminium

Πάνελ PVC με Αλουμίνιο

PRESS Door Panels

Πρεσσαριστά Πάνελ

Αλουμινίου

INOX Door Panels

Insect Screens

Traditional Panels

Παραδοσιακά Πάνελ

Aluminium Traditional Panels

Aluminium Press Door Panels

PVC Door Panels with Aluminium

PVC Door Panels

Ακρυλικά Πάνελ

PVC Door Panels



ISO 14001
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Environmental Management System

ΕΛΟΤ 1801
Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας

Safety & Sanitation Management System

EN 13049
Τεστ αντοχής σε κρούση 50Kg/950mm
Drop weight 50Kg/950mm

INSTITUTE - ΦΟΡΕΑΣ
Istituto sperimentale
per l’edilizia s.p.a. - ITALY

INSTITUTE - ΦΟΡΕΑΣ
TNO Quality Services BV - HOLLAND

Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment - FRANCE

                       CSTB-FRANCE

EN 1279-2
Πιστοποιητικό CE 

υδατοστεγανότητας τζαμιών
CE Glass Moisture Penetration

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α  /  C E R T I F I C A T E S
Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο

With respect for the human and the environment

Q U A L I T Y  M A R K S
Με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας / With the highest quality standards

ISO 9001
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Quality Management System

INSTITUTE - ΦΟΡΕΑΣ
TUV Nord Cert GmbH - GERMANY

EN ISO 8990
Συντελεστής Θερμικής Μετάδοσης

U=1.72 - 2.72
Thermal Transmittance

U=1.72 - 2.72

INSTITUTE - ΦΟΡΕΑΣ: TUV Nord Cert GmbH - GERMANY
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