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με ιδρυτές τους 
Γιώργο και Γιάννη 
Τσιαλό ξεκινά τη 
δραστηριότητα της, 
την εισαγωγή και 
εμπορία συστημάτων 
στέγης



Εταιρεία-Ιστορία
Το 1993, η Tsialos, με ιδρυτές τους Γιώργο και Γιάννη Τσιαλό ξεκινά τη δρα-
στηριότητα της, την εισαγωγή και εμπορία συστημάτων στέγης με έδρα την 
Κατερίνη και στόχο την εξυπηρέτηση όλης της Ελλάδας.

Το 1996, η εταιρεία, παίρνει τη σημερινή της μορφή και διαμορφώνει το όραμά 
της που αφορά στην εξειδίκευση με ολοκληρωμένη και πρότυπη εξυπηρέτηση 
του χώρου της Στέγης στις κατασκευές. 

Το 2008, με έδρα πάντα την Κατερίνη, δημιουργεί το πρώτο υπερσύγχρονο 
κέντρο διανομής του συνόλου των προϊόντων της.
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ολοκληρωμένη 
και πρότυπη 
εξυπηρέτηση του 
χώρου της Στέγης
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Φιλοσοφία
Η Tsialos με τη δραστηριότητά της σηματοδοτεί, για πρώτη φορά στην  
Ελληνική αγορά, την ολοκληρωμένη και πρότυπη εξυπηρέτηση του χώρου της 
Στέγης συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της αισθητικής και της ασφάλειας των 
κατασκευών. 

Η Tsialos βασίζει την ανάπτυξή της ως εμπορική αλλά και τεχνική εταιρία, στην 
έννοια ‘ολική ποιότητα’ σε προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο προς συνεργάτες όσο 
και τον τελικό καταναλωτή πιστοποιώντας με τις αυστηρότερες προδιαγραφές 
τις διαδικασίες της λειτουργίας της κατά ISO.

Επιλέγει βάσει προδιαγραφών κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού και προχω-
ρεί στρατηγικά σε συνεργασίες αποκλειστικότητας εδραιώνοντας τη θέση της 
και κατακτώντας πανελλήνια, τη φήμη του απολύτως “ειδικού στη Στέγη’” 

H δια βίου μάθηση και κατάρτιση μέσα από συνεχή επιμόρφωση των στελε-
χών, των συνεργατών-εμπόρων αλλά και τεχνικών εφαρμογής που συνδέονται 
με την εταιρία είναι η αταλάντευτη πολιτική της Tsialos. 
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Προϊόντα-Υπηρεσίες
• Εξαρτήματα Στέγης  
• Κεραμίδια (ασφαλτικά, μεταλλικά)
• Συστήματα Υδρορροοών
• Παράθυρα Στέγης
• Σκάλες (πτυσσόμενες-σταθερές)
• Φωτοσωλήνες
• Εργαλεία



αναπτύσσει το 
δίκτυό της σε όλη 
την Ελλάδα και την 
Κύπρο
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Δίκτυο Διανομής
Η Tsialos έχει δημιουργήσει 3 εκθεσιακούς χώρους - σημεία επαφής με τους 
καταναλωτές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην έδρα της την Κατερίνη ενώ 
συνεχίζει να αναπτύσσει το δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, 
μέσω συνεργατών-εμπόρων αλλά και πρότυπων εξειδικευμένων συνεργείων 
εφαρμογής.



υιοθέτηση νέας 
τεχνολογίας σε 
επίπεδο software 
και hardware όσο 
και η δημιουργία 
πρότυπων 
κτιριακών 
εγκαταστάσεων
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Σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας αποτελούν τόσο η 
υιοθέτηση νέας τεχνολογίας σε επίπεδο software και hardware όσο και η δημι-
ουργία πρότυπων κτιριακών εγκαταστάσεων έτσι:
Το 2001 εγκαθιστά σύστημα ERP ενοποιώντας όλες τις λειτουργίες της εταιρεί-
ας, στοχεύοντας στην πλήρη επόπτευση όλων των επιμέρους τμημάτων.

Επίσης εγκαθιστά πρόγραμμα CRM για την διαχείριση των πελατών-
συνεργατών της και  πρόγραμμα WMS για την απόλυτη διαχείριση της αποθή-
κης και κατ’ επέκταση την βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών της 
αποθήκευσης και αποστολής των προϊόντων.

Το 2008 ολοκληρώνει ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1.300.000 €. 
Ιδιοκτησία πλέον της εταιρείας, αποτελούν οι νέες εγκαταστάσεις της οι οποίες 
περιλαμβάνουν στεγασμένους χώρους 2.500 m2 σε γήπεδο συνολικής έκτα-
σης 10.000 m2.

Η Tsialos από ισχυρή πλέον ‘έδρα’ αναπτύσσει το δίκτυό της και στα Βαλκάνια 
ενώ αναπτύσσεται περαιτέρω στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Επενδύσεις-Εγκαταστάσεις



ασφάλεια, η 
δημιουργικότητα 
και η 
αλληλοεκτίμηση 
αποτελούν βάσεις 
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Το ανθρώπινο δυναμικό θεωρεί η Tsialos ως το σημαντικότερο κεφάλαιό της. 
Η ασφάλεια, η δημιουργικότητα και η αλληλοεκτίμηση αποτελούν βάσεις στις 
οποίες στηρίζεται η σχέση  της εταιρείας με τους ανθρώπους της.  
Η δια βίου μάθηση και κατάρτιση των στελεχών επιτυγχάνονται με την διε-
ξαγωγή ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, εκπαιδευτικών εκδρομών και την 
συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια από εξειδικευμένους φορείς.

Ανθρώπινο Δυναμικό
A

T
O

M
A

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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1993: BRAAS, (Γερμανία) κορυφαίος Ευρωπαίος κατασκευαστής συστημάτων στέγης 

1995: DIMES, (Ιταλία) εισαγωγή σταθερών και πτυσσόμενων σκαλών σοφίτας 

1998: EUROMEMBRANE, (Ιταλία) παραγωγός ασφαλτικών κεραμιδιών Eurotegola  
            τροποποιημένων με APP.

2000: FAKRO, (Πολωνία) πολυεθνική εταιρεία κατασκευάστρια των γνωστών  
            παραθύρων στέγης FAKRO.

2005: SOLARPROJECT, (Ιταλία) εισαγωγή και διανομή φωτοσωλήνων (καινοτόμο προϊόν  
            μεταφοράς φυσικού φωτισμού)

2007: ZAMBELLI, (Γερμανία) εισαγωγή συστημάτων υδρορροών άριστης ποιότητας και  
           ολοκληρωμένης γκάμας υλικών 

2008: FREUND, (Γερμανία) εισαγωγή εργαλείων εξειδικευμένα για τον τεχνίτη της στέγης.

2008: EVERTILE, (Τσεχία) παραγωγός μεταλλικών κεραμιδιών με επικάλυψη ψηφίδας

Συνεργασίες



κυρίαρχη θέση 
της Tsialos στην 
Ελληνική αγορά



Η κυρίαρχη θέση της Tsialos στην Ελληνική αγορά είναι αποτέλεσμα των υψηλής 
ποιότητας συνεργασιών, της δια βίου εκπαίδευσης και της συνεχής εξειδίκευσης στον 
όρο στέγη.

Οικονομικά Μεγέθη
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 η εταιρεία 
αντιμετωπίζει την 
έννοια ποιότητα 
και την υιοθετεί
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Η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας κατά ISO 
9001:2000 επιβεβαιώνει την βαρύτητα με τη οποία η εταιρεία αντιμετωπίζει 
την έννοια ποιότητα και την υιοθετεί στο σύνολο των λειτουργιών της.  

Διασφάλιση Ποιότητας





Κατερίνη, 2ο χλμ Κατερίνης - Π. Κεραμιδίου 
ΤΚ 601 00 
Τ. 23510 20650, 34205 
F. 23510 25445 
info@tsialos.gr

Θεσσαλονίκη, Αλλατίνη 35, Πυλαία
ΤΚ 542 50 
Τ. 2310 328878
F. 2310 328824 
technical@tsialos.gr

Αθήνα, Ελαίων 25, Ν. Κηφισιά
TK 145 64
Τ. & F.210 620 11 28
athens@tsialos.gr

Ανοικτή γραμμή επικοινωνίας
800 11 20650

Ιστοχώρος
www.tsialos.gr

Επικοινωνία
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