Kokowood

Η εταιρία παραγωγής Ξύλου και
προϊόντων Ξύλου εδώ και χρόνια
Αντιπροσωπεύουμε 14 οίκους του εξωτερικού από Ευρώπη
και άλλες χώρες, με κύριο αντικείμενο της εταιρίας μας την
εισαγωγή προϊόντων δαπέδου, ξύλινες επιφάνειες, πρώτων
υλών κλπ.
Όμως η αιχμή του δόρατος είναι η παραγωγή δαπέδων με
τις προδιαγραφές που επιθυμείτε από κάθε είδους υλικό και
προδιαγραφή ή διαστάσεις, όπως αυτές που επιθυμείτε και σας
ταιριάζουν.
Τέλος με έργα στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αμερική, την
Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, κλπ. παραμένει ως μία από τις
πιο ανταγωνιστικές εταιρίες στον χώρο της παραγωγής και
εισαγωγής δαπέδων.
Η πρωτοπόρος Εταιρία στην παραγωγή Δαπέδων με δικές
της παραγωγές σε Ευρώπη, Ινδονησία και Κίνα, καθώς επίσης
ειδικές κατασκευές ξύλου σε μεγάλα Projects εντός και εκτός
Ελλάδος, είναι εδώ για να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα
της παραγωγής, των δυσεύρετων πρώτων υλών, και του
κόστους σε μία εποχή που και τα τρία αποτελούν τροχοπέδη
στην ανάπτυξη και την τροφοδοσία.
Σε παλαιότερη συνέντευξη του ο Ιδρυτής της Kokowood
Πάνος Κοσμαδάκης αναφέρει:
«Οραματιζόμαστε έναν κόσμο γεμάτο όνειρα, χαμόγελα και στιγμές
ζωής που μετατρέπονται σε μοναδικές εμπειρίες.
Είμαστε εδώ για να υλοποιούμε μοναδικούς χώρους διαβίωσης
μέσα από δημιουργίες υψηλής αισθητικής, με προϊόντα ξύλου που
αλλάζουν τη ζωή σας.
Για εμάς το δάπεδο είναι πολλά παραπάνω από ένα κομμάτι του
χώρου σας.
Είναι η βάση πάνω στην οποία θέτουμε τα θεμέλια μίας πιο
όμορφης ζωής.»
Μαζί δημιουργούμε μοναδικές εμπειρίες ζωής!!!

Kokowood

3D Wall Coverings
Εξερευνήστε τη μεγάλη ποικιλία των
τρισδιάστατων ξύλινων επενδύσεων
παραγωγής μας για να διακοσμήσετε τον
χώρο σας.
Οι επενδύσεις μας επιτρέπουν την
ανανέωση των χώρων σας εύκολα και
γρήγορα.
Τα υψηλής ποιότητας Ξύλινα πανέλα μας
δημιουργούν διάκοσμο που σας ταξιδεύει
και επιτρέπει να μετατρέψετε έναν χώρο σε
τόπο της φαντασίας σας.
Είναι φτιαγμένα από μασίφ ξυλεία, δύναται
να βαφτούν σε οποιαδήποτε απόχρωση και
να πάρουν οποιαδήποτε μορφή μετά από
παραγγελία, επίσης έχουν τη δυνατότητα
κάλυψης τόσο εσωτερικών όσο και
εξωτερικών χώρων.
Είναι 100% Οικολογικά αφού δεν
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους
υλικά επιβλαβή προς τον άνθρωπο, τόσο
ως αυτούσια υλικά όσο και τα προϊόντα
επεξεργασίας τους.
Δυνατότητα παράδοσης ειδικών
προδιαγραφών, διαστάσεων και σχημάτων.
Τώρα από την εταιρία μας σε ειδικές τιμές
Υπερχονδρικής για Χονδρεμπόρους και
Εισαγωγείς.

Teka Flooring

Represented by Kokowood
the world of wood
Teka Hardwood Flooring is a manufacturer of engineered wood flooring
located on the Island of Java, in Indonesia. In production now for 30 years
we currently produce over 80 million square feet of flooring annually. We
have been supplying flooring products to the United States and Canadian
markets for over 25 years. We manufacture using state of the art production
methods, generations of experience and artistry, and the flexibility to create
products that are unique. Our product lines are based on European Oaks,
and our ability to treat them with mechanical and chemical processes is
unlike any other manufacturers in the world.
Η εταιρία κατασκευής δαπέδων Teka έχει την έδρα της στην Ινδονησία. Με
30 χρόνια εμπειρίας στην παρασκευή δαπέδων, το εργοστάσιο προμηθεύει
αξιόπιστα, προϊόντα δαπέδων στην Αμερική και τον Καναδά τουλάχιστον
25 χρόνια. Τα δάπεδα, κατασκευασμένα με μεθόδους παραγωγής
τελευταίας τεχνολογίας, μπορούν να δημιουργήσουν μοναδικό αποτέλεσμα
στον χώρο σας. Η γραμμή παραγωγής βασίζεται στην Ευρωπαϊκή δρυς και
η ικανότητα επεξεργασίας τους με μηχανικές και χημικές διεργασίες κάνει
το εργοστάσιο να ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλους παρασκευαστές.
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Engineered Flooring
Τα προγυαλισμένα δάπεδα KOKOWOOD παράγονται
κατ’ εντολή σας, σε όλες τις διαστάσεις, τα πάχη, και
τις τεχνικές προδιαγραφές που επιθυμείτε.
Δάπεδα με επιλογή οποιουδήποτε υλικού,
επεξεργασίας και απόχρωσης ή παλαίωσης.
Αποκλειστικά από την εταιρία μας στις γραμμές
παραγωγής μας σε Κίνα και Ινδονησία, προϊόντα με
Ευρωπαϊκό Δρυ, Ιρόκο, Teak, Αμερικάνικη Καρυδιά,
κλπ, multilayer, 3layer, 2layer, T&G, G5KLIK,
βουρτσιστά, Hand scraped, κλπ.
Παράδοση σε 60 ημέρες, άμεσες παραδόσεις σε όλες
τις πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
Πιστοποιημένα με Ευρωπαϊκά Στάνταρ, υλικά
παραγωγής φιλικά προς τον άνθρωπο και όλες τις
συνθήκες για ένα δάπεδο ποιοτικά παραγόμενο,
προκειμένου να καλύψει κάθε ανάγκη του Πελάτη
σας.
“ΔΑΠΕΔΑ KOKOWOOD”
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Chevron Plank Engineered Flooring
CHEVRON δάπεδα σε μεγάλες σανίδες αντί για κομμάτι
κομμάτι?
Τώρα από την εταιρία μας σας δίνετε η λύση για γρήγορη
τοποθέτηση, πιο οικονομικά και σίγουρα πιο σωστά στην
συναρμογή και εφαρμογή του υλικού!!!
Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και δώστε στους πελάτες τη
δυνατότητα για εύκολη, γρήγορη και οικονομική επιλογή!!!
Chevron planks μόνο από την Kokowood!!!

