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Η εταιρεία μας, ΤΕΧΝΙΚΑ Machine - Μαραβέλιας Χαράλαμπος 
Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., δραστηριοποιείται δυναμικά εδώ και πάνω 
από 30 χρόνια στο χώρο της εμπορίας ξυλουργικών μηχανημάτων. 
Αντιπροσωπεύουμε τις καλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες στο χώρο (Holz-Her, 
Casadei Busellato, Martin, Gannomat, Italpresse κ.α.), ενώ προσφέρουμε 
καινούργια αλλά και μεταχειρισμένα μηχανήματα. Παρέχουμε πλήρη τεχνική 
υποστήριξη στους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα μέσω του οργανωμένου 
Τμήματος Service μας. 

Διαθέτουμε μία μεγάλη γκάμα από αναλώσιμα, όπως κοπτικά, δίσκους, 
τρυπάνια, κεφαλές πολυτρύπανων, πλαστικούς συνδέσμους, προωθητήρες, 
απορροφήσεις κ.α.

Επιπλέον, προμηθεύουμε τους πελάτες μας με κόλλες (Henkel, Mentor), 
υγρά για το σύστημα ψεκασμού των συγκολλητικών μηχανών τους και 
ταινίες περιθωρίου (PVC, ABS, ξύλινα) από τις κορυφαίες εταιρείες στο 
χώρο (Rehau, Heitz, κ.α.) με ιδιαίτερη φροντίδα για την κάλυψη των εκάστοτε 
αισθητικών απαιτήσεων που ανακύπτουν.

Επίσης, διαθέτουμε υλικά επιπλοποιίας υψηλής αισθητικής (μπάζες, 
αρμοκάλυπτρα, πατώματα εξωτερικού χώρου-τύπου deck κ.α.).

Παρέχουμε πλήρη κάλυψη για ανάγκες εξοπλισμού μέσω επενδυτικών 
προγραμμάτων (Ε.Σ.Π.Α. κλπ).

Τέλος, αναλαμβάνουμε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων, το σχεδιασμό (2D, 3D ακόμα και παραμετρικά) 
οποιουδήποτε τύπου κατασκευής και επίπλου, καθώς και τη φωτορεαλιστική 
αναπαράσταση όλων των σχεδιαστικών προτάσεων. Παρέχουμε 
σχεδιαστική υποστήριξη στους συνεργάτες μας για οποιαδήποτε μελέτη ή 
κατασκευή επιθυμούν να υλοποιήσουν.

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών, των προϊόντων μας 
και η εξυπηρέτηση των πελατών μας αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα υλικά 
και τις τελευταίες τεχνολογίες.

Ο διευθυντής,

Χαράλαμπος Μαραβέλιας

Λίγα λόγια για εμάς:
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