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Πολλοί είναι αυτοί που σκέφτονται να κάνουν ανακαίνιση στο σπίτι, το μαγαζί, το
φαρμακείο τους, το ξενοδοχείο. Η κάθε ανακαίνιση περιλαμβάνει πολύ βασικές εργασίες
ανάμεσα στις οποίες είναι η μελέτη, η ανακατασκευή του χώρου, οι τεχνικές εργασίες και
πολλά άλλα που διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προδιαγραφές που θα θέσετε.

Ανάθεση έργου
Η ανάθεση έργου είναι το πιο σημαντικό στοιχείο από το οποίο φυσικά θα ξεκινήσετε. Η
επιλογή της κατασκευαστικής & τεχνικής εταιρείας που θα αναλάβει την ανακαίνισή σας
είναι το Α και το Ω για την επιτυχία της.

Οι εργολάβοι και επαγγελματίες θα καθορίσουν τη αρχιτεκτονική μελέτη, την
οικονομοτεχνική μελέτη και θα σας προτείνουν λύσεις που μπορεί να απογειώσουν το
κτίσμα σας ή να το «χαντακώσουν» αν δεν είναι οι σωστές.

Ένα πρώτο βήμα για να ελέγξετε τη δουλειά που κάνει το τεχνικό γραφείο, είναι να
ζητήσετε να δείτε προηγούμενες εργασίες τους. Στην ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ, εκτός από
φωτογραφικό υλικό που μπορείτε να βρείτε την ιστοσελίδα, μπορείτε να δείτε πολλές
ακόμα δουλειές μέσα από διαθέσιμο υλικό.

Υλικά χρήσης και εξοικονόμηση χρημάτων
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν συνδράμουν στο αποτέλεσμα. Στην ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
χρησιμοποιούνται υλικά εξαιρετικής ποιότητας που θα κρατήσουν για πολλά χρόνια και θα
δώσουν μεγάλη αξία στο ακίνητό σας.

Από αυτό απορρέει και η εξοικονόμηση χρημάτων, αφού μπορεί να σας κοστίσει λίγο
παραπάνω η αρχική επένδυση αλλά στο μέλλον δεν θα χρειαστεί να κάνετε καμία αλλαγή.

Σκεφτείτε ρεαλιστικά
Σκεφτείτε ένα ρεαλιστικό πλάνο ανακαίνισης που μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες
σας. Θέστε ένα αρχικό budgetκαι μην ξεφύγετε απ’ αυτό. Έτσι οι εργασίες σας θα είναι
πάντα οριοθετημένες και εσείς θα εξοικονομήσετε χρήματα.
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Ανακαινίσεις καταστημάτων και φαρμακείου
Για ένα κατάστημα ή ένα φαρμακείο (που χρειάζεται ιδιαίτερη εργασία), η κατασκευαστική
εταιρεία που θα αναλάβει το έργο,θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες, ώστε η ανακαίνιση
να γίνει με ρεαλιστικούς στόχους και στον χρόνο που θέλετε. Ολοκληρωμένες ιδέες και
λύσεις για ανακαινίσεις καταστημάτων .

Ανακαίνιση ξενοδοχείου
Για τις ανακαινίσεις ξενοδοχείων αποστέλλεται από την εταιρεία ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ένα
ολόκληρο συνεργείο που απαρτίζεται από αρχιτέκτονες, τεχνικούς και επαγγελματίες από
πολλές ειδικότητες που εκτός από ολοκληρωμένη μελέτη θα καλύψουν κάθε σας απορία,
πριν ξεκινήσουν οι εργασίες.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην τεχνική εταιρεία Δομικός Ιστός
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