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ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία EUROFROST ιδρύθηκε το 2001 στη Μύκονο από τον Νίκο Κουκά. Η εταιρεία 

ξεκίνησε τη δραστηριότητα της με το τεχνικό της τμήμα, πραγματευόμενη 

εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαερισμού και επαγγελματικής ψύξης. Έχει αναλάβει την 

αντιπροσωπεία της εταιρείας FUJI – FUJITSU αναφορικά με τον κλιματισμό και της 

εταιρείας REDWELL αναφορικά με την υπέρυθρη θέρμανση. Επιπλέον, το τεχνικό τμήμα 

είναι σε θέση να αναλάβει έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και να 

προτείνει έργα επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. 

Στην πορεία του χρόνου η εταιρεία επεκτείνει την εμπορική δραστηριότητα της 

αναλαμβάνοντας την αντιπροσωπεία της Ισπανικής εταιρείας ASCASO για την Ελλάδα, 
εμπορευόμενη μηχανές καφέ espresso. Επιπλέον, έχει αναλάβει την αντιπροσωπεία της 

Ολλανδικής εταιρείας Gamko σχεδιάζοντας μοντέρνες προτάσεις bar υψηλής 

αισθητικής, αλλά και της εταιρείας CASO με πρωτοποριακό εξοπλισμό κουζίνας. Τέλος, 

το εμπορικό τμήμα πραγματεύεται την εμπορία ροφημάτων έχοντας την 

αντιπροσωπεία της εταιρείας DOUWE EGBERTS στη Μύκονο, αλλά και κατεψυγμένων 

φρούτων και εκλεπτυσμένων προϊόντων, απευθυνόμενη σε επαγγελματίες του χώρου. 

Τα προϊόντα αυτά πλέον, εκτός από τη χονδρική διάθεση θα υπάρχουν και στο 

κατάστημα της λιανικής το οποίο ξεκινάει φέτος τη δραστηριότητα του.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εξασφαλίστε τον κλιματισμό του χώρου που σας 

ενδιαφέρει με συστήματα ύψιστης ποιότητας 

Αναλαμβάνουμε την προμήθεια και εγκατάσταση 

του συστήματος κλιματισμού στο χώρο σας, και 

στη συνέχεια το απαραίτητο service και συνεχή 

τεχνική υποστήριξη

Συστήματα κλιματισμού

Οροφής / Τοίχου inverter

Τοίχου inverter plasma

Αεραγωγού inverter

Compact /  Κασέτας inverter

Πολυσυστήματα Multiinverter

Κεντρικού κλιματισμού με αντλίες θερμότητας



ΜΟΝΤΕΛΑ

Εξασφαλίστε τη θέρμανση στην κατοικία 

σας ή στον επαγγελματικό σας χώρο, με 

τον πιο υγιεινό και οικονομικό τρόπο. 

Απαλλαγείτε από την υγρασία και βελτιώστε 

την αισθητική του χώρου σας με τα 

θερμαντικά panel έργα τέχνης που σας 

προτείνουμε

Επιλέξτε μεταξύ των αμέτρητων 

επιλογών που σας προσφέρουμε 

που αφορούν διακοσμητικά σώματα 

– πίνακες, σώματα καθρέφτες, 
κρεμαστές σφαίρες, και πολλές 

άλλες επιλογές που μπορείτε να δείτε 

και στην ιστοσελίδα μας

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

REDWELL



ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας, η εταιρεία μας 

είναι σε θέση να σας προτείνει τη βέλτιστη λύση 

που αφορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Προτείνουμε εξειδικευμένες λύσεις σχετικά με:

- Αυτόνομα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

- Ανεμογεννήτριες

- Ηλιοθερμικά συστήματα θέρμανσης κτιρίων και 

παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

- Γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης – ψύξης 

κτιρίων

- Συστήματα θέρμανσης – ψύξης κτιρίων με 

αντλίες θερμότητας αέρος – νερού



ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ 

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως δομικά υλικά παρέχοντας τη δυνατότητα για 

καινοτόμους αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς, 

καθώς διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων, 

μεγεθών, σχημάτων και μπορούν να παρέχουν 

ευελιξία και πλαστικότητα στη φόρμα. Δίνουν τη 

δυνατότητα διαφορικής διαπερατότητας του 
φωτός ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδιασμού. 

Επιπλέον, αντικαθιστώντας άλλα δομικά υλικά 

συμβάλλουν στη μείωση του συνολικού κόστους 

μιας κατασκευής – κάτι που είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό στην περίπτωση των ηλιακών 
προσόψεων σε εμπορικά κτίρια.



ASCASO BARISTA PRO ASCASO DREAM

Σας παρέχουμε μεγάλη ποικιλία μηχανών παραγωγής καφέ της Ισπανικής εταιρείας 

ASCASO, βέλτιστης ποιότητας, για να εξοπλίσετε την επιχείρηση σας και το σπίτι σας.

Τα μοντέλα της ASCASO διακρίνονται για την ανώτερη ποιότητα κατασκευής τους 

λόγω του ότι είναι χειροποίητες. Έχουν ανοξείδωτα τα περισσότερα μέρη τους για να 
εξαλειφθεί η πιθανότητα σκουριάς και διάβρωσης, με πολύ μοντέρνο design. Το 
ανοξείδωτο μπόιλερ παρέχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με το 

χάλκινο, η οποία φτάνει στο 36%, και παρέχει θερμική σταθερότητα. Εξασφαλίστε 

άψογη ποιότητα σε κάθε κούπα καφέ!



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CAFÉ – BAR –

ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Η εταιρεία μας εξοπλίζει την καφετέρια ή το bar σας με ψυγεία 

μοντέρνου σχεδιασμού απαράμιλλης ποιότητας, από την 

Ολλανδική εταιρεία GAMKO. Τα ψυγεία αυτά περιλαμβάνουν 
όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό bar, όπως τα συρτάρια 

αποθήκευσης μπουκαλιών φωτιζόμενα με χρωματιστά led, 

θέση για τα παγάκια, ψύκτη ποτηριών και πολλά άλλα, τα 

οποία μπορείτε να συνδυάσετε και να φτιάξετε το δικό σας 

συγκρότημα σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου σας, και 

την αισθητική σας.



ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Στηριχτείτε σε εμάς για το σχεδιασμό και την προμήθεια όλου 

του απαραίτητου εξοπλισμού για την κουζίνα του 

εστιατορίου σας, ειδικής ανοξείδωτης κατασκευής και 
μοντέρνου design. Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της 

εταιρείας έχει μοναδικό στόχο να προσφέρει έξυπνες, 

εργονομικά σχεδιασμένες και ολοκληρωμένες λύσεις για τις 

καθημερινές ανάγκες της επιχείρησης σας



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΣΕ ΚΕΝΟ

Εξοπλίστε την κουζίνα στο σπίτι σας ή στον επαγγελματικό σας χώρο με προϊόντα 

ασύγκριτου design και τελευταίας τεχνολογίας, της Γερμανικής εταιρείας CASO. Στην 

γκάμα των προϊόντων μας θα βρείτε επαγωγικές κουζίνες, μάγειρες κενού, ζυγαριές 

κουζίνας, πολυφούρνους, και πληθώρα άλλων ευρηματικών και σύγχρονων 

προϊόντων. Δείτε τα ετοιμοπαράδοτα προϊόντα μας στο e-shop.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΚΑΒΕΣ & ΨΥΓΕΙΑ ΚΡΑΣΙΩΝ

Στην γκάμα των προϊόντων της 

CASO σας προσφέρουμε κάβες και 

ψυγεία κρασιών, χαμηλής δόνησης, 

με δύο ζώνες για λευκό και κόκκινο 

κρασί, με μόνωση και αθόρυβη 

λειτουργία. Επιπλέον θα βρείτε και 

συντηρητές κρασιού οι οποίοι 

τοποθετούνται στο τραπέζι κατά το 

σερβίρισμα. Δείτε αναλυτικά τα 

προϊόντα στο e-shop μας.

ΔΙΖΩΝΙΚΗ ΚΑΒΑ 
ΚΡΑΣΙΩΝ

mini ΨΥΓΕΙΟ 
ΚΡΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΚΡΑΣΙΟΥ



ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ CAFÉ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ενημερωθείτε για το πρωτοποριακό αυτόματο 

σύστημα παραγωγής καφέ φίλτρου «Cafitesse» 

που διατίθεται από τις μηχανές καφέ της DOUWE 

EGBERTS και εξασφαλίζει τη συνεχή παραγωγή 

καφέ φίλτρου ύψιστης ποιότητας, καθώς και 

ζεστού νερού για την παραγωγή στιγμιαίων 
ροφημάτων.

Η εταιρεία μας είναι αντιπρόσωπος της εταιρείας 

DOUWE EGBERTS για τη Μύκονο, και προμηθεύει τον 

επαγγελματικό σας χώρο με όλη τη διαθέσιμη γκάμα 

ροφημάτων. Εξασφαλίστε υψηλή ποιότητα στα 
ροφήματα σας σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.



ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

ΦΡΟΥΤΑ, ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τη χρονιά αυτή ξεκινά και η λειτουργία του 
καταστήματος λιανικής πώλησης της 
εταιρείας μας, που θα διαθέτει ανοικτή 
έκθεση μηχανημάτων και σύγχρονων 
προϊόντων στα οποία είμαστε 
αντιπρόσωποι στη Μύκονο. Το κατάστημα 
θα έχει και πολλά άλλα προϊόντα –
εκλεπτυσμένα τρόφιμα και παραδοσιακά 
προϊόντα από όλη την Ελλάδα, αλλά και 
ιδιαίτερα είδη δώρων. 

Η εταιρεία μας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναλάβει την τροφοδοσία 

χώρων μαζικής εστίασης, εστιατορίων και μπαρ, με προϊόντα όπως 

κατεψυγμένα φρούτα και πουρέδες για τα κοκτέιλ, λάδι, ξύδι, αλλά και 

μεγάλη ποικιλία κρασιών, η οποία πλέον τη νέα σεζόν εμπλουτίζεται με 

πάρα πολλές επιλεγμένες ετικέτες από όλα τα μέρη της Ελλάδας, που 

καλύπτουν και το πιο εκλεπτυσμένο γούστο σε όλα τα είδη κρασιού.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Στη γκάμα των προϊόντων μας θα βρείτε:

Αφαλατωτές

Αποσκληρυντές

Φίλτρα αντίστροφης όσμωσης

Ψύκτες

Το φρέσκο καθαρό νερό είναι κάτι 

απαραίτητο για όλους μας στο χώρο μας. 

Η εταιρεία μας διαθέτει στην αγορά μεγάλη 

γκάμα συστημάτων επεξεργασίας νερού 
οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, τα 

οποία μας εξασφαλίσουν αδιάκοπα 

καθαρό κρυστάλλινο νερό απαλλαγμένο 

από άλατα και μικροοργανισμούς.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ

Αναπνεύστε ελεύθερα στο χώρο σας εξασφαλίζοντας τον πολύτιμο καθαρό 

αέρα απαλλαγμένο από σκόνη και μικροοργανισμούς. Επιλέξτε μεταξύ των 

προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας που σας προτείνει η εταιρεία μας.

Αφυγραντές Καθαριστές αέρα Ιονιστές Θάλαμοι 

καπνιστών



EUROFROST – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ
TEXNIKH – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖ. ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΔΡΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΟΜΒΡΟΔΕΚΤΗΣ

ΜΥΚΟΝΟΣ, Τ.Κ. : 84600
ΤΗΛ: 22890 77176 – FAX: 22890 77175

www.eurofrost.gr info@eurofrost.gr
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