




Ποιοί είμαστε...

Η εταιρεία Xstilo by Chatzipateras υφίσταται στον χώρο 

κατασκευής επίπλων από το 1977. 

Δημιούργημα του Δημήτρη Χατζηπατέρα, ο οποίος 

επιστρέφοντας στην πατρίδα του το 1976, καινοτόμησε 
τεχνικά και τεχνολογικά με  μοναδικό σκοπό να παραδώσει 
στους πελάτες τους, έπιπλα ποιοτικά και διαχρονικά. 

Με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας, πάντα ενημερωμένοι για 

την τάση της κάθε εποχής, χρησιμοποιώντας σύγχρονο 

τεχνολογικό εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό 

προσωπικό, παραδίνουμε δημιουργήματα υψηλής αισθητικής, 
μοναδικά και ποιοτικά συνάπτοντας μια σχέση εμπιστοσύνης 

και αμοιβαίας εκτίμησης με τους πελάτες μας. 

Είμαστε η επιλογή σας για την δημιουργία μοναδικών χώρων, 
ιδιωτικών και επαγγελματικών.



1. Επικοινωνία  
•Ανάλυση αναγκών και αισθητικής 

•Ενημέρωση υλικών και εξαρτημάτων  

•Επιλογή μέσα από μια μεγάλη 

συλλογή δειγμάτων 

2. Σχεδιασμός  
•Επιμέτρηση του χώρου 

•Δημιουργία κάτοψης και 
τρισδιάστατων σχεδίων 

•Επιβεβαίωση σχεδίων 3. Παραγωγή και 
Εγκατάσταση  

•Παραλαβή σχεδίων από το τμήμα 

παραγωγής  

•Ολοκλήρωση της κατασκευής  

•Ποιοτικός έλεγχος   

•Εγκατάσταση από έμπειρη ομάδα 

εργατοτεχνιτών 

4. Εγγύηση  
•Η εγκατάσταση 

ολοκληρώνεται με γραπτή 

εγγύηση ποιότητας  

•Υπόσχεση μας να είμαστε 
δίπλα  σε κάθε σας ανάγκη 

Τα 4 βήματα της συνεργασίας 



Τα έργα μας :



• Γερμανία ( Ντύσσελντορφ )





•Ρουμανία 



• Ηνωμενο Βασίλειο ( Λονδίνο )



 • Θεσσαλονίκη ( Παπάφη )

« Ολοκληρωμένες λύσεις »



• Θεσσαλονίκη ( Πανόραμα )



• Χαλκιδική ( Ποτίδαια )



• Χαλκιδική ( Καλλιθέα )



Σχεδιασμός: Θανάσης Καλαφάτης 

Κατασκευή:  Xstilo by Chatzipateras



• Χαλκιδική ( Νικήτη )



 • Χαλκιδική  

    ( Νικήτη )



• Έδεσσα ( Σκύδρα )



• Smart room



• Ντουλάπες 

« Σχεδιασμένες 

αποκλειστικά για 

εσάς »



  Ειδικές 

κατασκευές

• Κάβα

• Bar
• Κατάστημα 

ένδυσης 



• Οπτικά • Κοσμηματοπωλεία 



Chill box 

•Κατερίνη 
•Σέρρες 



• Πολυκουζινάκι



« Με οδηγό την φινέτσα  

και 
     την ποιότητα ... »



Κατασκευάζοντας με τα καλύτερα υλικά...



Ευχαριστούμε για 

την εμπιστοσύνη 

τους:

Παναγιώτης Μαλανδρής  
Πολιτικός Μηχανικός 

Μαρία 
Συμεωνίδου 

Architect





Διεύθυνση  : Α. Παπανδρέου 19,      
                        Καλαμαριά 

Τηλέφωνο.  : 2310 414114 

E-mail           : info@xstilo.com 

                        www.xstilo.com 

                       : Xstilo Chatzipateras 

                        
                      : Xstilo_Chatzipateras
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