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Thessaloniki East / Θεσσαλονίκη Ανατολικά 
6 Grigoriou E’ ST Pilea PC 55535 / Γρηγορίου Ε΄6 Πυλαία  TK 55535   
Thessaloniki  City Center / Θεσσαλονίκη Κέντρο 
56 Venizelou ST Thessaloniki  PC 54631 / Βενιζέλου 56 Θεσσαλονίκη TK 54631  
Thessaloniki West / Θεσσαλονίκη Δυτικά  
Interchange 24 A Egnatia Highway  Lagadas PC 57200 / Κόμβος Εγνατίας Οδού 24Α  Λαγκαδάς  T.K: 57200 

follow us on 

+30 2310 239 349 

info@oikiskos.com 

www.oikiskos.com 
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PREFABRICATED CABINS 

MAJOR PROJECTS & CUSTOMERS  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΠΕΛΑΤΕΣ  

OiKiSkOs®  

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 
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Eneta has contributed effectively to the country's efforts in receiving 
refugees. It has supported housing settlements for NGO offices and  
control - recording rooms for the Hellenic Republic.  

MAJOR PROJECTS & CUSTOMERS  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΠΕΛΑΤΕΣ  

Η ΕΝΕΤΑ συνέβαλε με αποτελεσματικότητα στην προσπάθεια της 

χώρας για την υποδοχή των προσφύγων. Υποστήριξε οικισμούς 

κατοικιών, γραφεία για ΜΚΟ καθώς και χώρους ελέγχου και       

καταγραφής της ελληνικής Δημοκρατίας. 

SHELTERS FOR REFUGEES 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Eneta settled offices of outstanding beauty in various historical 
buildings of Greece, including the Historical Palace of the Greek 
Parliament . 

Η ΕΝΕΤΑ εγκατέστησε χώρους γραφείων ιδιαίτερου κάλλους σε 

διάφορα ιστορικά κτήρια της Ελλάδος με κορυφαίο τα Ιστορικά   

Ανάκτορα της Βουλής των Ελλήνων . 

SHELTERS IN LANDMARK BUILDINGS 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 
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Eneta manufactures and installs roofs in building entrances or for 
covering parking spaces. We use modern materials and unique 
designs implemented with a view both functional and aesthetic.  

Η ΕΝΕΤΑ κατασκευάζει και τοποθετεί στέγαστρα σε εισόδους    

κτηρίων ή για δημιουργία χώρων στάθμευσης. Χρησιμοποιούνται 

σύγχρονα υλικά και υλοποιούνται πρωτότυπα σχέδια με σκοπό 

τόσο λειτουργικό όσο και αισθητικό. 

INDUSTRIAL SHELTERS 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ   

Eneta has created specialized laundry shelters. Cabins have ergonomic design that 
allows the optimization of their use. Delivered ready for immediate operation.  

Η ΕΝΕΤΑ δημιούργησε εξειδικευμένους οικίσκους πλυντηρίων. Οι οικίσκοι έχουν  

εργονομική σχεδίαση που επιτρέπει την βελτιστοποίηση της χρήσης τους.  

Παραδίδονται έτοιμοι για άμεση λειτουργία. 

LAUNDRY SHELTERS 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 
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Eneta has designed and manufactured various types of rub hall 
shelters placed in hot spots as feeding areas or living rooms. Sizes 
vary and are designed to fully meet your requirements.  

Η ΕΝΕΤΑ σχεδίασε και κατασκεύασε διάφορους τύπους οικίσκων 

τεντών που τοποθετήθηκαν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων ως 

χώροι σίτισης ή χώροι διημέρευσης. To μέγεθος των οικίσκων   

αυτών ποικίλει και σχεδιάζεται ώστε να καλύψει πλήρως τις        

απαιτήσεις σας. 

RUB HALLS SHELTERS 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΤΕΝΤΩΝ  

Eneta has designed and manufactured various types of metal buildings placed in Greece and 
abroad covering industrial uses and providing storage solutions . 

Η ΕΝΕΤΑ μελετά και κατασκευάζει διάφορους τύπους μεταλλικών κτηρίων που τοποθετήθηκαν 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό καλύπτοντας βιομηχανικές χρήσεις και δίνοντας λύσεις αποθήκευσης.  

WAREHOUSES - FACTORY SHELTERS 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ  
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Eneta has build and installed numerous cabins used as lockers and 
sanitary spaces in leading companies in Greece and abroad.  

Η ΕΝΕΤΑ έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει πλήθος αποδυτηρίων 

και χώρων υγιεινής σε εργοστάσια κορυφαίων εταιριών εντός της 

ελληνικής επικράτειάς άλλα και στο εξωτερικό.  

ENETA GROUP 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 

Eneta produced numerous houses that have been successfully able 
to accommodate owners of all ages throughout the country. We are 
very proud of the confidence that new couples have shon to us, by 
placing products of their choice in their wedding lists. 

Η ΕΝΕΤΑ παρήγαγε πλήθος κατοικιών οι οποίες μπορέσαν       

επιτυχώς να φιλοξενήσουν ιδιοκτήτες όλων των ηλικιών σε όλη την 

επικράτεια. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την εμπιστοσύνη που 

μας έδειξαν νέα ζευγάρια τοποθετώντας τα προϊόντα της αρέσκειας 

τους σε λίστες γάμου προκειμένου να βοηθηθούν στην αγορά της 

πρώτης τους κατοικίας. 

HOUSING SHELTERS 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

 
Eneta has a strong presence in the field of sport, training centers 
with  changing rooms for teams and cabins for equipment storage.  

Η ΕΝΕΤΑ έχει έντονη παρουσία στο χώρο του αθλητισμού με    

εγκαταστάσεις αθλητικών & προπονητικών κέντρων, αποδυτηρίων 

ομάδων και οικίσκων για την στέγαση εξοπλισμού. 

SPORTS SHELTERS 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
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Eneta has designed and manufactured various types of shelters 
placed in building entrances as outposts, ticket offices, and toll 
offices!  

Η ΕΝΕΤΑ σχεδίασε και κατασκεύασε διάφορους τύπους οικίσκων 

που τοποθετήθηκαν σε εισόδους κτηρίων ως φυλάκια, οικίσκους 

έκδοσης εισιτηρίων, οικίσκους γραφείων & εργοταξίων καθώς και 

οικίσκους διοδίων! 

SECURITY SHELTERS 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΦΥΛΑΚΙΩΝ 

Eneta designed functional shelters to be used for outdoor cashiers 
for department stores and shopping centers. The culmination of this 
journey was our cooperation with Leroy Merlin! 

Η ΕΝΕΤΑ σχεδίασε λειτουργικούς οικίσκους ταμείων για υπαίθρια 

καταστήματα και πολυκαταστήματα καθώς και εμπορικά κέντρα. 

Αποκορύφωμα αυτής της διαδρομής ήταν η συνεργασία μας με τα 

Leroy Merlin! 

ENETA GROUP 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
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Eneta construct compact shelters for housing industrial equipment 
outdoors. We have fully responded to the requirements of timeless-
ness and longevity of the shelter for a period exceeding 50 years. 
The products were fully harmonized with the specific  technical 
requirements and emphasis was given on aesthetics and functional-
ity. On the outer, they bear andi-vandal shell consist of 2.5 mm 
metal sheet .  

Η ΕΝΕΤΑ κατασκεύασε compact οικίσκους για την στέγαση       

βιομηχανικού εξοπλισμού σε εξωτερικούς χώρους.                     

Ανταποκριθήκαμε πλήρως στις απαιτήσεις διαχρονικότητας και 

μακροβιότητας των οικίσκων για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 

50 ετών. Τα προϊόντα εναρμονίστηκαν πλήρως με τις ζητούμενες 

τεχνικές προδιάγραφες αλλά δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην    

αισθητική και στην λειτουργικότητα. Εξωτερικά φέρουν κέλυφος 

αντιβανδαλιστικό με λαμαρίνα 2,5 μμ. 

INDUSTRIAL SHELTERS 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Eneta has created specialized machinery shelters. The lodges bring 
innovative removable roofs that enable the user to remove and 
reposition the machines both at initial installation and during   
maintenance.  

Η ΕΝΕΤΑ δημιούργησε εξειδικευμένους οικίσκους στέγασης      

μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι οικίσκοι φέρουν πρωτοποριακές 

αποσπώμενες οροφές που δίνουν την δυνατότητα στο χρήστη    

αφαίρεσης και επανατοποθέτησης των μηχανημάτων τόσο κατά την 

αρχική εγκατάσταση όσο και κατά την συντήρηση τους. 

MACHINERY SHELTERS 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΓΕΝΗΤΡΙΩΝ & ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
Eneta placed shelters in the largest parkas of the country,          
culminating in the experimental geothermal field exploitation project 
for heating buildings developed by the Democritus University of 
Thrace in Xanthi in cooperation with VIENTER SA. 

Η ΕΝΕΤΑ τοποθέτησε οικίσκους στα μεγαλύτερα πεδία της χώρας 

με αποκορύφωμα το πειραματικό έργο εκμετάλλευσης               

γεωθερμικού πεδίου για θέρμανση κτηρίων που εκπόνησε το    

Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης 

στην Ξάνθη  σε συνεργασία με την 

ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. 

SHETERS FOR SOLAR PARKS 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ & ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 


