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THE KUBUS
PROJECT
F U T U R E  E N G I N E E R I N G

A D E L  C O N S T R U C T I O N S   S . A .

REDESIGNING THE PRESENT 
 LOOKING FORWARD  TO THE  FUTURE



KUBUs

Μεγάλη διάρκεια ζωής
Υψηλή ενεργειακή απόδοση
Ταχύτητα κατασκευής
Υψηλή αντισεισμική αντοχή
Ελάχιστο κόστος συντήρησης
Πιστοποιήσεις ποιότητας
Προκαθορισμένο κόστος
Απεριόριστες Μεταφορές
Μεταφέρονται και στο εξωτετερικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ KUBUS 

future engineering

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ADEL ΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ , ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ .
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KUBUs

KUBUs

future engineering

ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. . . .

Όχι ,δεν είναι concept ,είναι ένα
συγκρότημα κατοικιών  KUBUS,  που
εναρμονίζεται πλήρως με την φύση
και θα μετατρέψει τον χώρο σε έναν
σύγχρονο επίγειο παράδεισο. . .

Η ΣΕΙΡΑ KUBUS BUNGALOWS,
ΑΝΑΠΤΥΣΕΤΑΙ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ . . .

Οι κατοικίες KUBUS Bungalows
μπορούν να ανταποκριθούν με
επιτυχία σε κάθε ιδιαιτερότητα η
δυσκολία ενός οικοπέδου η
αγροτεμαχίου ,  δημιουργώντας
custom λύσεις,  που
προσαρμόζονται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις που υπάρχουν  !

future engineering



KUBUs
future engineering
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ΚΤΙΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Οι μεταφερόμενες κατοικίες
KUBUS,  κατασκευάζονται
σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα
σύγχρονης δόμησης,  με
πιστοποιημένα υλικά ,  φιλικά
προς το περιβάλλον ,που τις
καθιστούν από τις πιο ενεργειακές
κατοικίες της αγοράς.  Οι  υψηλές 
 θερμομονωτικές τους ιδιότητες,  
 επιτρέπουν δροσερούς  χώρους 
 κατά τους θερινούς μήνες,  όπως
και ζεστούς κατά τους
χειμερινούς. . .



KUBUs
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future engineering

40m

b U N G A L O W S   

Η ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΜΕΛΟΝΤΟΣ. . .

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των
σύγχρονων κατοικιών KUBUS,
είναι η τεχνολογία της
στατικότητας  τους ,  όπου τους 
 επιτρέπεται η ανά πάσα στιγμή
μεταφορά τους,  όπως επίσης
διαθέτουν και την πιο υψηλή
αντισεισμική αντοχή,  από
οποιαδήποτε συμβατική αλλά
και σύμμικτη κατασκευή .

future engineering
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ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ. . .

Στην Ελλάδα η προκατασκευή συνδέεται
συνήθως με προχειρότητα,  κακή εικόνα και
ποιότητα.  Στo πρόβλημα αυτό ,  την απάντηση
την δίνει  η εταιρεία ADEL με ένα project  που
ονομάζεται KUBUS,  όπου η ποιότητα,  η
αισθητική,  η ταχύτητα,  αλλά και η
λειτουργικότητα δεν ήταν ποτέ άλλοτε,  τόσο
άρρηκτα συνδεδεμένες σε ένα τόσο
ολοκληρωμένο έργο.



KUBUs
future engineering

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Οι σύγχρονες κατοικίες KUBUS είναι
εξαιρετικά ανθεκτικές τόσο στην χρήση
τους,  όσο και σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
Έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί
σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα
σύγχρονης δόμησης ,για απεριόριστη
διάρκεια ζωής .

b U N G A L O W S   

50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ. . .

Έχοντας βαθιά γνώση του
αντικειμένου,  μέσα από μια
πετυχημένη πορεία και εμπειρία
50 ετών στον κατασκευαστικό
κλάδο,  η εταιρεία ADEL μπορεί
να ανταποκριθεί  με απόλυτη
επάρκεια στις διαφορετικές
απαιτήσεις των πελατών της,  με
εγγυημένα άρτια αποτελέσματα
και έχοντας ένα ισχυρό
πορτοφόλιο με λύσεις που
καλύπτουν έως και το 95% των
αναγκών.

WWW.ADEL.GR



KUBUs

KUBUs

future engineering

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Με κάθε αγορά KUBUS σας
παραδίδουμε έναν φάκελο
μελετών για την έκδοση της
οικοδομικής αδείας,  που
αφορά την,  αρχιτεκτονική ,
στατική όπως και
ηλ.μηχανολγική μελέτη .

b U N G A L O W S   

future engineering

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡIΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΒΕΡΑΝΤΑ. . .

Η σειρά KUBUS Bungalows διαθέτει  ένα
σύγχρονο σύστημα βεράντας,που
προσαρμόζεται στις κατασκευές μας και
προσδίδει  στην συνολική εικόνα,  έναν
μινιμαλ αλλά ταυτόχρονα και έναν ζεστό
χαρακτήρα . . .  Το αποτέλεσμα είναι
μαγικό . . .



KUBUs

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ  ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ. . .

Είναι πολλά αυτά που μπορούν να χαρακτηρίσουν
μια KUBUS Vi l la  ,  ένα σημείο ταυτότητας του,
είναι ο σύγχρονος ,  μινιμαλιστικός του
χαρακτήρας,  συνδυάζοντας μεγάλα ανοίγματα
στον κεντρικό χώρο καθιστικού -  σαλονιού -
μπαλκονιών όπως και απεριόριστους χώρους .

WWW.ADEL.GR

future engineering

205m2

KUBUS 
VILLA

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CUSTOM
MODULAR . . .

Οι κατοικίες KUBUS διαθέτουν
συνδεσμολογία τροποποιημένων
Modulars ,  αυτό επιτρέπει  την
δημηουργία custom λύσεων όπως
και απεριόριστων χώρων .  

            (148τμ ωφέλιμα - 57τμ βεράντες)   205 m2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ



KUBUs

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
 Εσωτερικός -  εξωτερικός φωτισμός 
 Ολοκληρωμένα λουτρά με ε ίδη υγιε ινής της ideal
standard -  κρεμαστή λεκάνη -  νεροχύτης από Corian
- γυάλινη ντουζιέρα και  πλακάκι  από γρανίτη .  
 Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in
germany
 Kουζίνα ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς
Blum
 Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου της ALUMIL με
θερμοδιακοπή -  θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια -
στόρια αλουμινίου με μόνωση -  σίτες 
Προεγκατάσταση κλιματιστ ικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη 
Προεγκατάσταση συναγερμού
Περιλαμβάνεται  το κόστος των εργοδοτικών
εισφορών ενσήμων ΙΚΑ, που αφορούν την
συγκεκριμένη κατασκευή

KUBUs

future engineering

future engineering

V I L L A



KUBUs

ΟΤΑΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ
ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. . .

Αναμφίβολα το KUBUS BALI  θεωρείται μία από
τις κορυφαίες προτάσεις της σειράς KUBUS.Η
επιβλητική γωνιακή βεράντα,  με τις  μεγάλες
μπαλκονόπορτες σε όλες τις  πλευρές,  δημιουργεί
την ιδανική ατμόσφαιρα,  αλλά μια αισθητική
που γοητεύει.

WWW.ADEL.GR

future engineering

95 m2

KUBUS 
BALI

            (50τμ ωφέλιμα - 45τμ βεράντα)   95 m2

8,00mΜήκος 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ KUBUS 

6,25m

ΧΩΡΟΙ 

Πλάτος

       Σαλόνι - Κουζίνα- 2 Υπνοδωμάτια -        
2 λουτρα -  Βεράντα)

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

15m(τρέχοντα)Μήκος 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΡΑΝΤΑ

3,00mΠλάτος



KUBUs

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
 Εσωτερικός -  εξωτερικός φωτισμός 
 Ολοκληρωμένα λουτρά με ε ίδη υγιε ινής της ideal
standard -  κρεμαστή λεκάνη -  νεροχύτης από Corian
- γυάλινη ντουζιέρα και  πλακάκι  από γρανίτη .  
 Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in
germany
 Kουζίνα ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς
Blum
 Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου της ALUMIL με
θερμοδιακοπή -  θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια -
στόρια αλουμινίου με μόνωση -  σίτες 
Προεγκατάσταση κλιματιστ ικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη 
Προεγκατάσταση συναγερμού
Περιλαμβάνεται  το κόστος των εργοδοτικών
εισφορών ενσήμων ΙΚΑ, που αφορούν την
συγκεκριμένη κατασκευή

KUBUs

future engineering

future engineering

BAL I



KUBUs
future engineering

82m2

ENA CONCEPT ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ,
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. . .

Το KUBUS ISLA  διαθέτει  μία μοναδική
αρχιτεκτονική που μαγεύει.  Αξιοποιεί  τόσο
εργονομικά και έξυπνα του χώρους του,  ενώ 
 ταυτόχρονα με την πολυτέλεια που διαθέτει
χαρίζει  μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής !

            (65τμ ωφέλιμα - 17τμ βεράντα)   82 m2

12,40mΜήκος 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

6,60m

ΧΩΡΟΙ 

Πλάτος

       Υπνοδωμάτια -    Λουτρά -Σαλόνι
Κουζίνα- Βεράντα

3

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

2

KUBUS 
ISLA



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
 Εσωτερικός -  εξωτερικός φωτισμός 
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με ε ίδη υγιε ινής της ideal
standard -  κρεμαστή λεκάνη -  νεροχύτης από
Corian -  γυάλινη ντουζιέρα και  πλακάκι  από
γρανίτη .  
 Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in
germany
 Kουζίνα ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς
Blum
 Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς
ELVIAL 6700 με θερμοδιακόπτη -
θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια -  στόρια
αλουμινίου με μόνωση -  σίτες 
Προεγκατάσταση κλιματιστ ικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη 
Περιλαμβάνεται  το κόστος των εργοδοτικών
εισφορών ενσήμων ΙΚΑ, που αφορούν την
συγκεκριμένη κατασκευη

KUBUs
future engineering

isla

KUBUs
future engineering



KUBUs

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ. . .

Το KUBUS NOMAD αποτελεί  μια σύγχρονη
μινιμαλιστική πρόταση.  Ξεχωρίζει  για
την σχεδίαση του,  αλλά για και τις
compact διαστάσεις ,προσφέροντας ένα
πακέτο παροχών που το καθιστούν μία
ολοκληρωμένη λύση.

            (46τμ ωφέλιμα - 7τμ βεράντα)   53 m2

8.00mΜήκος 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

6.60m

ΧΩΡΟΙ 

Πλάτος

    Σαλόνι - Κουζίνα - 2 Υπνοδωμάτια - 
 Βεράντα

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

future engineering
53m2
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KUBUS 
NOMAD



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
 Εσωτερικός -  εξωτερικός φωτισμός 
 Ολοκληρωμένο λουτρό με ε ίδη υγιε ινής της ideal
standard -  κρεμαστή λεκάνη -  νεροχύτης από Corian
- γυάλινη ντουζιέρα και  πλακάκι  από γρανίτη .  
 Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in
germany
 Kουζίνα ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς
Blum
 Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL
6700 με θερμοδιακόπτη -  θερμοανακλαστικά διπλά
τζάμια -  στόρια αλουμινίου με μόνωση -  σίτες 
Προεγκατάσταση κλιματιστ ικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη 
Περιλαμβάνεται  το κόστος των εργοδοτικών
εισφορών ενσήμων ΙΚΑ, που αφορούν την
συγκεκριμένη κατασκευη

KUBUs

KUBUs

future engineering

future engineering

NOMAD



KUBUs

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ . . .

Το KUBUS Aura αποτελεί  μια από τις
κορυφαίες επιλογές ,  αφού διαθέτει   ,
όμορφο σχεδιασμό ,  σύγχρονη
αισθητική αλλά και εργονομική
διαρρύθμιση .

            (43τμ ωφέλιμα - 20τμ βεράντα)   63 m2

9,60mΜήκος 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

6,60m

ΧΩΡΟΙ 

Πλάτος

        Υπνοδωμάτια - Λουτρό -Σαλόνι
Κουζίνα- Βεράντα

2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

future engineering

63m2
WWW.ADEL.GR

KUBUS 
AURA



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
 Εσωτερικός -  εξωτερικός φωτισμός 
 Ολοκληρωμένο λουτρό με ε ίδη υγιε ινής της ideal
standard -  κρεμαστή λεκάνη -  νεροχύτης από Corian
- γυάλινη ντουζιέρα και  πλακάκι  από γρανίτη .  
 Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in
germany
 Kουζίνα ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς
Blum
 Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL
6700 με θερμοδιακόπτη -  θερμοανακλαστικά διπλά
τζάμια -  στόρια αλουμινίου με μόνωση -  σίτες 
Προεγκατάσταση κλιματιστ ικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη 
Περιλαμβάνεται  το κόστος των εργοδοτικών
εισφορών ενσήμων ΙΚΑ, που αφορούν την
συγκεκριμένη κατασκευη

KUBUs

KUBUs

future engineering

aura

future engineering



KUBUs

ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ  ΑΡΜΟΝΙΑ. . .

Είτε ως προσωπικός χώρος έμπνευσης
,είτε ως μία επένδυση bungalows,  το
KUBUS KYOTO θα υπηρετήσει αυτόν
τον σκοπό με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

            (20τμ ωφέλιμα - 8τμ βεράντα)   28 m2

7,40mΜήκος 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

3,80m

ΧΩΡΟΙ 

Πλάτος

       Ενιαίος χώρος -(Σαλόνι - Κουζίνα-
Υπνοδωμάτιο -  Βεράντα)

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

future engineering
28m2

WWW.ADEL.GR

KUBUS 
KYOTO



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
 Εσωτερικός -  εξωτερικός φωτισμός 
 Ολοκληρωμένο λουτρό με ε ίδη υγιε ινής της ideal
standard -  κρεμαστή λεκάνη -  νεροχύτης από Corian
- γυάλινη ντουζιέρα και  πλακάκι  από γρανίτη .  
 Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in
germany
 Kουζίνα ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς
Blum
 Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL
6700 με θερμοδιακόπτη -  θερμοανακλαστικά διπλά
τζάμια -  στόρια αλουμινίου με μόνωση -  σίτες 
Προεγκατάσταση κλιματιστ ικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη 
Περιλαμβάνεται  το κόστος των εργοδοτικών
εισφορών ενσήμων ΙΚΑ, που αφορούν την
συγκεκριμένη κατασκευη

KUBUs

KUBUs

future engineering

future engineering

K Y O T O



KUBUs
future engineering

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ,  ΚΟΣΜΟΣ . . .

Το KUBUS Cocoon με την έξυπνη 
 αρχιτεκτονική του ξεχωρίζει  .  Η
αρμονία μεταξύ όλων των χώρων ,  σε
συνδυασμό με τον μινιμαλιστικό του
χαρακτήρα,  το καθιστούν το απόλυτο
tiny house .

44m2

            (35τμ ωφέλιμα - 9τμ βεράντα)   44 m2

6,60mΜήκος 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

6,60m

ΧΩΡΟΙ 

Πλάτος

       Υπνοδωμάτιο - Λουτρό -Σαλόνι
Κουζίνα- Βεράντα

1

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

WWW.ADEL.GR

KUBUS 
COCOON



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
 Εσωτερικός -  εξωτερικός φωτισμός 
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με ε ίδη υγιε ινής της ideal
standard -  κρεμαστή λεκάνη -  νεροχύτης από
Corian -  γυάλινη ντουζιέρα και  πλακάκι  από
γρανίτη .  
 Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in
germany
 Kουζίνα ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς
Blum
 Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL
6700 με θερμοδιακόπτη -  θερμοανακλαστικά διπλά
τζάμια -  στόρια αλουμινίου με μόνωση -  σίτες 
Προεγκατάσταση κλιματιστ ικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη 
Περιλαμβάνεται  το κόστος των εργοδοτικών
εισφορών ενσήμων ΙΚΑ, που αφορούν την
συγκεκριμένη κατασκευη

KUBUs
future engineering

Cocoon

KUBUs
future engineering



KUBUs

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ,
 ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ . . .

Το KUBUS Fi j i ,  αποτελεί  μια πρόταση όπου
αναδεικνύονται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά,
που φέρνουν ακόμα πιο κοντά την φύση στην
καθημερινότητα.  Η απλότητα,  αλλά και η
πολυτέλεια ταυτόχρονα,  συνθέτουν μια
μοναδική εμπειρία .

WWW.ADEL.GR

future engineering
80 m2

            (55τμ ωφέλιμα - 25τμ βεράντα)   80 m2

12,20mΜήκος 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

6,60m

ΧΩΡΟΙ 

Πλάτος

       Υπνοδωμάτια -    Λουτρό -Σαλόνι
Κουζίνα- Βεράντα

2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

1

KUBUS 
FIJI
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
 Εσωτερικός -  εξωτερικός φωτισμός 
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με ε ίδη υγιε ινής της ideal
standard -  κρεμαστή λεκάνη -  νεροχύτης από Corian
- γυάλινη ντουζιέρα και  πλακάκι  από γρανίτη .  
 Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in
germany
 Kουζίνα ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς
Blum
 Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL
6700 με θερμοδιακόπτη -  θερμοανακλαστικά διπλά
τζάμια -  στόρια αλουμινίου με μόνωση -  σίτες 
Προεγκατάσταση κλιματιστ ικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη 
Περιλαμβάνεται  το κόστος των εργοδοτικών
εισφορών ενσήμων ΙΚΑ, που αφορούν την
συγκεκριμένη κατασκευη

KUBUs
future engineering

F i j i  
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Ιonias Οraiokastro P.O BOX-57013
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+ 30 2310 329200 info@adel.gr@adel.constructions adel_constructions
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