


Ο “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Δ.ΘΕΜΕΛΗΣ” ϋχει παρουςύα 40 χρόνων ςτην επεξεργαςύα 
και καταςκευό μεταλλικών προώόντων και ϋχει ξεχωρύςει για την ποιότητα των 
προώόντων και των υπηρεςιών που προςφϋρει ςτην Ελληνικό και Ευρωπαώκό αγορϊ.
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Αναπτυξιακή πορεία Βιομηχανικού Ομίλου Θεμελή



Ενδεικηικά
Έργα
Ομίλου



Έργα στην 
Ελλάδα



Σο 1970 ο Δημότριοσ Θεμελόσ ύδρυςε την πρώτη 
επιχεύρηςη με ϋδρα τη Θεςςαλονύκη, με 
αντικεύμενο την καταςκευό γεωργικών 
μηχανημϊτων. 

Σο 1971 ανϋπτυξε τμόμα μελϋτησ και ανϊπτυξησ 
ςτην καταςκευό φορμαριςτικών και κοπτικών 
καλουπιών μετϊλλου.

Σο 1972 καταςκεύαςε την πρώτη γραμμό διϊτρητησ 
λαμαρύνασ.

Σο 1977 καταςκεύαςε γραμμό παραγωγόσ 
μορφοπούηςησ χαλυβδοταινύασ.

Σο 1982 δημιούργηςε μονϊδα παραγωγόσ ςωλόνων 
- φύλτρων γεωτρόςεων και μεταλλικών 
καταςκευών.



Φρηςιμοποιώντασ ωσ πρώτη ύλη 
ηλεκτρολυτικό ψευδϊργυρο ποιότητασ high 
grade, πϋτυχε το ϊριςτο αποτϋλεςμα ςτο 
γαλβϊνιςμα ςε μεταλλικϊ προώόντα και 
καταςκευϋσ ςύμφωνα με DIN 50976.

Σο 1996 επϋκτεινε τισ 
δραςτηριότητεσ του με την 
εγκατϊςταςη υπερςύγχρονου 
θερμού γαλβανιςτηρύου, κεραμικού 
μπϊνιου προδιαγραφών E.O.K.  



H κϊθετη παραγωγό 
χαρακτηρύζει και 
διαφοροποιεύ τον 
“ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΟΜΙΛΟ Δ. ΘΕΜΕΛΗ”
ςτουσ ςωλόνεσ και 
φύλτρα γεωτρόςεωσ
(ςωληνοπούηςη -
διϊτρηςη - ελικοειδεύσ 
ςύνδεςμοι - ψυχρό ό 
θερμό γαλβϊνιςμα) .



Oι ςωλόνεσ και τα φύλτρα 
γεωτρόςεων 
καταςκευϊζονται από 
ϋλαςμα ποιότητασ st 37-2 
κατϊ DIN 17100 ςε 
μονοκόμματα τεμϊχια των 
6 μϋτρων ςύμφωνα με 
DIN 1626 - DIN 4922. 



ε ςυνεργαςύα με τον ούκο 
MEISSER Γερμανύασ 
καταςκευϊζεται ςχϊρα για 
αντιολιςθητικό βιομηχανικό 
δϊπεδο προςαρμοςμϋνη ςτισ 
ανϊγκεσ τησ Eλληνικόσ και ξϋνησ 
αγορϊσ ωσ προσ DIN 24537.

Oι ςχϊρεσ αντιολιςθητικών 
δαπϋδων εύναι πρεςςαριςτϋσ, 
ςυγκολλημϋνεσ και γαλβανιζϋ εν 
θερμώ ςύμφωνα με DIN 50976.



Αντιολιςθητικϊ μαδϋρια ςκαλωςιϊσ
Πιςτοποιημϋνα ςύμφωνα με τισ 

Ευρωπαώκϋσ Νόρμεσ



H τεχνογνωςύα και η μακρόχρονη 
εμπειρύα του Bιομηχανικού όμιλου Δ. 
Θεμελό ςυνϋβαλε καθοριςτικϊ ςτο 
ϋργο τησ ϊρτιασ καταςκευόσ 
ςιδηροώςτών οδικού φωτιςμού ςτην 
Ελληνικό επικρϊτεια ςύμφωνα και με 
τισ προδιαγραφϋσ του Y.ΠE.XΨ.ΔE.

Εύναι κατϊλληλοι για εθνικϊ οδικϊ 
δύκτυα, χώρουσ γηπϋδων και 
πλατεύεσ και εύναι γαλβανιζϋ εν 
θερμώ ςύμφωνα με DIN 50976. 



Αποτελούμενα από πλαύςια 
περαςτόσ ςχϊρασ διπλόσ όψησ 
γαλβανιςμϋνα εν θερμώ.
Εφαρμόζονται ςε:

τϊδια

Δημόςια κτύρια

Αεροδρόμια

Νοςοκομεύα

χολεύα

Πϊρκινγκ

Ιδιωτικούσ χώρουσ







Το 1999  ο Δ. Θεμελόσ ύδρυςε  Την “Διάτρητα Θεμελή Α.Ε” με νϋα επϋνδυςη του ςτη B.I.Π.E 
Κομοτηνόσ. Με υπερςύγχρονο μηχανολογικό εξοπλιςμό καινοτομεύ ςτην παραγωγό 
διϊτρητων μεταλλικών φύλλων με τισ υψηλότερεσ προδιαγραφϋσ και την απόλυτη ποιότητα. 



Η Μονϊδα Παραγωγόσ

Tα διϊτρητα μεταλλικϊ φύλλα βιομηχανικόσ και διακοςμητικόσ 
χρόςησ παρϊγονται από λαμαρύνα DCP A΄ ποιότητασ, 
Γαλβανιζέ, Aνοξείδωτα, Xαλκό, Aλουμίνιο ςε διαςτϊςεισ 
2000X1000 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm ςε πϊχοσ από 
0,5 - 10 mm. ό και ςε ρολϊ με πϊχοσ από 0,5-2mm.













Πρώτεσ ύλεσ



Η Επϋνδυςη

Με την επϋνδυςη μιασ 
μεγϊλησ υπερςύγχρονησ 
διατρητικόσ μηχανόσ, του 
ούκου Schuler, να καλύπτει 
πλόρωσ τισ Ελληνικϋσ και 
Ευρωπαώκϋσ 
προδιαγραφϋσ, πετύχαμε 
το ςτόχο μασ, για τη 
ςυνεχό κϊλυψη και 
ικανοπούηςη των αναγκών 
τησ αγορϊσ.



Μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ



Διϊτρητα Μεταλλικϊ Υύλλα
τρόγγυλησ οπόσ ςε διϊταξη 60⁰

Nr.01   Rv 60⁰ Nr.01  Rv 60⁰



Nr.02 Rg 90⁰

Nr.08 Rgv 45⁰

Διϊτρητα Μεταλλικϊ Υύλλα
τρόγγυλησ οπόσ ςε διϊταξη 90⁰



Nr.03 Qg 90⁰

Διϊτρητα Μεταλλικϊ Υύλλα
Σετρϊγωνησ οπόσ ςε διϊταξη 90⁰



Nr.03 Qgv 45⁰

Διϊτρητα Μεταλλικϊ Υύλλα
Σετρϊγωνησ οπόσ ςε διϊταξη 45⁰



Nr. 04Lv

Διϊτρητα Μεταλλικϊ Υύλλα
Επιμόκεισ οπϋσ ςε διϊταξη 60⁰



Nr. 05Lg

Διϊτρητα Μεταλλικϊ Υύλλα
Επιμόκεισ οπϋσ ςε διϊταξη 90⁰



Nr.09 Qd

Διϊτρητα Μεταλλικϊ Υύλλα
Σετρϊγωνησ οπόσ ςε διαγώνια διϊταξη 



Nr.97 Nr.87

Διϊτρητα Μεταλλικϊ Υύλλα
Μεταλλικϊ φύλλα διακοςμητικόσ χρόςησ

Nr.96 Nr.99



Nr. 88

Nr. 89

Ανϊγλυφα Μεταλλικϊ Υύλλα



Nr. 93

Διϊτρητα Μεταλλικϊ Υύλλα
Παντζουρϊκι



Nr.94

Nr.85

Nr.85A

Nr.100 Nr.101

Nr. 102

Διϊτρητα Μεταλλικϊ Υύλλα
Εκτονωμϋνα - Αντιολιςθητικϊ



Expander (Σχιςτή Ανεπτυγμένη Λαμαρίνα),





ΔΙΑΤΡΗΤΑ PANELS
INFAKOMA

INFAKOMA



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ PANELS
Εςωτερικϋσ επενδύςεισ χώρων αναψυχόσ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ PANELS
ε κτύρια





κύαςτρα Περιμετρικϊ του Νοςοκομεύου

424 τρατιωτικό Νοςοκομεύο



Εύςοδοσ νοςοκομεύου 

Κιγκλιδώματα περύφραξησ

χϊρα απορροόσ ομβρύων

Ιςτού φωτιςμού περιβϊλλοντοσ χώρου

424 τρατιωτικό Νοςοκομεύο



Νοςοκομεύο Παπαγεωργύου
Κιγκλιδώματα εξωτερικών κλιμϊκων

Διϊτρητεσ ψευδοροφϋσ



Υωτοβολταώκϊ Πϊρκα ΝΟΕΛ Καλαμϊτασ
Trakers 25 κw



Πνευματικό Κϋντρο Γιαννιτςών

Εςωτερικό ηχομονωτικό – Διακοςμητικό επϋνδυςη με διϊτρητα μεταλλικϊ φύλλα



Αλεξϊνδρειο Μϋλαθρον “Παλαύ ντε ςπόρ”
κύαςτρα περιμετρικϊ του ςταδύου.



ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

Κϊλυψη  κλιματιςτικών μονϊδων με 
διϊτρητα panels



Αεροδρόμιο Θεςςαλονύκησ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

Εξωτερικϊ ςκύαςτρα κεντρικού κτιρύου 



Αεροδρόμιο Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ

Χευδοροφϋσ κτιρύων με διϊτρητα μεταλλικϊ φύλλα



Αεροδρόμιο Ηρακλεύου
Πετϊςματα εκτροπόσ καυςαερύων Αεροπλϊνων



Καυτατζόγλειο τϊδιο



Παμπελοποννηςιακό τϊδιο
Βιομηχανικϊ κιγκλιδώματα αςφαλεύασ

Θύρεσ ειςόδου



OΑΚΑ Περιβϊλλον χώροσ
Κιγκλιδώματα περύφραξησ



ΟΑΚΑ Κϋντρο Σύπου
Επϋνδυςη με διϊτρητα μεταλλικϊ φύλλα



Ανοιγόμενεσ Βιομηχανικϋσ πόρτεσ

OΑΚΑ Περιβϊλλον χώροσ



Κιγκλιδώματα περύφραξησ

OΑΚΑ Περιβϊλλον χώροσ



220 ιςτού ςημαιών εθνών

OΑΚΑ Περιβϊλλον χώροσ



Ιςτού πληροφοριών και μεγαφώνων

OΑΚΑ Περιβϊλλον χώροσ



714 ιςτού φωτιςμού-μεγαφώνων και πληροφοριών

OΑΚΑ Περιβϊλλον χώροσ



τϊδιο ΟΑΚΑ
Μεταλλικϋσ βϊςεισ καθιςμϊτων

Προςτατευτικϊ κιγκλιδώματα



ΟΑΚΑ
Περιμετρικού διϊδρομοι πυλώνων ςτϋγησ από ηλεκτροπρεςαριςτό ςχϊρα γαλβανιζϋ



ΟΑΚΑ
χϊρεσ Ομβρύων

χϊρεσ Παταριών

χϊρεσ Διαδρόμων



ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΚΨΠΗΛΑΣΟΔΡΟΜΙΟ χοινιϊσ
Βιομηχανικό κιγκλύδωμα περύφραξησ

χϊρεσ Ομβρύων



Ολυμπιακό τϊδιο Baseball
Περιφρϊξεισ

Παγκϊκια από διϊτρητη λαμαρύνα



ΣΡΟΛΕΪ Αθηνών
Πυλώνεσ Ρεύματοσ 



ΣΡΑΜ  ΑΣΣΙΚΗ
Πυλώνεσ εναϋριασ γραμμόσ ρεύματοσ

χϊρεσ οβριών

Εξϋδρεσ ςτϊςεων



INFAKOMA Θεςςαλονύκη 2010
υμμετοχό του Βιομηχανικού Ομύλου 

Θεμελό ςτην Έκθεςη


