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Η ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ ΕΠΕ συνεχώς επεκτείνει το εύρος των παροχών της, την ποικιλία των προϊόντων

και υπηρεσιών της. Αναζητά και εισάγει νέες τεχνολογίες, δίνοντας έµφαση στα πιστοποιητικά

ποιότητας, την εξοικονόµηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι ειδικευµένοι συ-

νεργάτες της εταιρίας σε όλους τους τοµείς, αναζητούν τις καλύτερες προτάσεις που αποφέρουν

την µέγιστη σχέση ποιότητας-τιµής. Ακόµα και µια απλή επίσκεψη στο πολυκατάστηµα γεννά ιδέες,

είτε αφορούν το τώρα είτε το µέλλον.

Με µια επικοινωνία µε την εταίρα, µια συναλλαγή, µια προσφορά χονδρικής ή λιανικής πώλησης,

µπορεί να διαπιστώσει κανείς  την ποιότητα και το επίπεδο των υπηρεσιών, καθώς και το εγγυη-

µένο after-sales της εταιρίας.

Κάνουµε αυτό που αυτό που µας γεµίζει περισσότερο απ όλα ως επαγγελµατίες. ∆εν µπορούµε

πλέον να φανταστούµε τη ζωή µας χωρίς να προσφέρουµε υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο».

Με σεβασµό

Καπαρέλης ∆ιονύσης

«Η  εταιρία ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1994 στη Ζάκυνθο όπου και εδρεύει. Από την  σύστασή 

της έως και σήµερα  λειτουργεί µε κύριο χαρακτηριστικό τη σχέση εµπιστοσύνης που αναπτύσσει 

µέρα µε τη µέρα µε όλους. Πελάτες, προµηθευτές, επαγγελµατίες, κοινωνικοί φορείς  κ.α. ει-

σπράττουν άψογη εξυπηρέτηση, κατανόηση, ειλικρίνεια και πάνω απ όλα ευθύνη και εντιµότητα. 

Αυτοσκοπός δεν είναι η ψυχρή εµπορική συναλλαγή αλλά το χτίσιµο µιας µακροχρόνιας φιλικής 

συνεργασίας. Οι συνεχώς αυξανόµενες δραστηριότητες της εταιρίας καλύπτουν όλο το φάσµα 

των επαγγελµατικών και οικιακών αναγκών. Πολυκατάστηµα µε εκθεσιακό χώρο αποτελούµενο 

από τµήµατα ειδών και υπηρεσιών, που δίνουν λύσεις από τα θεµέλια έως την ολοκλήρωση επαγ-

γελµατικών και οικιακών χώρων, την ανακαίνιση τον εξοπλισµό και τη διακόσµηση. Εισάγει και 

εµπορεύεται προϊόντα και τα διαθέτει προς λιανική και χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα.

• Ειδικό τµήµα υποστήριξης επαγγελµατιών
• Τµήµα ηλεκτρικών συσκευών
• Τµήµα χρωµάτων
• Τµήµα κλιµατισµού-θέρµανσης
• Τµήµα πλακιδίων
• Τµήµα ειδών υγιεινής
• Τµήµα εργαλείων
• Τµήµα δοµικών υλικών, ξυλείας, αλουµινίου, σιδήρου
• Τµήµα υδραυλικών
• Τµήµα ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισµού
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ ΕΠΕ σε συνεργασία µε όλες τις µεγάλες εταιρίες του χώρου προ-
σφέρει χιλιάδες προϊόντα εικόνας, ήχου, οικιακού εξοπλισµού, gadgets, τηλε-
φωνίας, κλιµατισµού-θέρµανσης κ.α. µαζί µε αµέτρητες προτάσεις για το σπίτι
και την επιχείρηση. Οικιακές και επαγγελµατικές λύσεις που τα ειδικευµένα στε-
λέχη προτείνουν µε τις νεότερες τεχνολογίες της αγοράς.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

 Μερικά από τα πλεονεκτήµατα του τµήµατος ηλεκτρικών συσκευών είναι οι ευέ-
λικτοι διακανονισµοί πληρωµής, η µεταφορά στο χώρο των πελατών, η φύλαξη 
συσκευών, η επέκταση εγγύησης και το εξειδικευµένο after-sales.
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Προτάσεις υψηλής αισθητικής και οικονοµίας για όλους τους χώρους µε άµε-
ση υποστήριξη. Το τµήµα ηλεκτρολογικών και φωτισµού σχεδιάζει και υλοποιεί 
οικιακά και επαγγελµατικά projects. Με τα σηµαντικότερα πιστοποιητικά ποιό-
τητας και ασφάλειας και κύριο µέληµα την ενέργεια και την προστασία του περι-
βάλλοντος. Όλα τα είδη φωτιστικών, λαµπτήρων, αξεσουάρ και ανταλλακτικών, 
είναι διαθέσιµα στην έκθεση για επίδειξη και δοκιµή στους επισκέπτες.
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ
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ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟ
ΥΛΙΚΟ

Οτιδήποτε αφορά τον ιδιώτη ή τον επαγγελµατία στο χώρο των ηλεκτρολογι-
κών σε υλικά, αξεσουάρ και ανταλλακτικά είναι διαθέσιµα στο κατάστηµα από 
ειδικευµένους τεχνικούς του είδους. Οι κορυφαίες εταιρίες του χώρου συνεργά-
ζονται µε το τµήµα αυτό. Το αποτέλεσµα είναι η άψογη κάλυψη αναγκών σε ότι 
αφορά το ηλεκτρολογικό κοµµάτι από την καλωδίωση έως και τον οικιακό ή τον 
παντός είδους επαγγελµατικό φωτισµό.
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ιδιώτες και επαγγελµατίες έχουν την πλήρη και συνεχής υποστήριξη του τµήµα-
τος ιδιαίτερα λόγω της σοβαρότητας που έχει το κλίµα στη ζωή µας. ∆ιατίθεται 
πλήθος επιλογών για την καλύτερη πρόταση κλιµατισµού ή θέρµανσης µε τον 
επιθυµητό τρόπο των πελατών. Καυστήρες, λέβητες, κυκλοφορητές, θερµαντικά 
σώµατα  και όλα τα αξεσουάρ για το καλοριφέρ. Θερµαντικά παντός είδους. 
Κλιµατιστικά όλων των ειδών καθώς και ανεµιστήρες, αφυγραντήρες, τα πάντα 
για το οικιακό ή επαγγελµατικό κλίµα
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ΠΛΑΚΑΚΙΑ

Ένα από τα πιο ενηµερωµένα τµήµατα της εταιρίας, σε συνεργασία µε τα µε-
γαλύτερα εργοστάσια της Ιταλίας και της Ισπανίας. Εκατοντάδες προτάσεις για 
κάλυψη κάθε επιφάνειας. Μοντέρνες ή κλασσικές γραµµές, κάθε δηµιουργία 
στο τµήµα αυτό είναι µοναδική και οικονοµική. Ποιοτικές λύσεις που αντέχουν 
στο χρόνο, µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς και πολυετή εγγύηση ποιότητας. 
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 ΕΙΔΗ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Εδώ διατίθενται όλα τα προϊόντα για το µπάνιο σε υψηλή ποιότητα και αισθητι-
κή. Ότι χρειάζεται το σπίτι και όλων των ειδών οι επιχειρήσεις είναι διαθέσιµο 
στον επισκέπτη, µε επιπλέον προτάσεις για τη δηµιουργία ή την αναβάθµιση του 
χώρου αυτού. Σύνθεση και παρουσίαση λύσεων για όλους τους χώρους µε µια 
τεράστια γκάµα ειδών υγιεινής από τα καλύτερα brands του χώρου. Εγγύηση 
ποιότητας και τιµής, συνεχής υποστήριξη και άµεση παράδοση.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το Α και το Ω όλων των δραστηριοτήτων είναι τα εργαλεία. Στο τµήµα αυτό θα 
βρει κανείς τα πάντα για όλες τις οικιακές και επαγγελµατικές εργασίες, µε το 
πιο απλό ως και το πιο εξειδικευµένο εργαλείο χειρός, ηλεκτρικό, µπαταρίας, 
αέρος, πλυστικά, κήπου-αγροτικά, αποθήκευσης, όργανα µέτρησης και εκατο-
ντάδες άλλα. Όλα τα είδη στο χώρο αυτό είναι διαθέσιµα µε  άµεση υποστήριξη 
και service.
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Οτιδήποτε αφορά τον ιδιώτη ή τον επαγγελµατία στο χώρο των υδραυλικών 
σε υλικά, αξεσουάρ και ανταλλακτικά είναι διαθέσιµα στο κατάστηµα από ειδι-
κευµένους τεχνικούς του είδους. Πλήρης κάλυψη όλων των υδραυλικών εγκα-
ταστάσεων. Υδραυλικά αξεσουάρ, εργαλεία, πλήρης γκάµα από θερµοσίφωνες 
ηλιακούς ή µη, boilers, πιεστικά, αντλίες, ντεπόζιτα κ.α. µε τις κορυφαίες προδι-
αγραφές επώνυµων εταιριών.
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚA
ΥΛΙΚA

Η βάση για κάθε οικιακό ή επαγγελµατικό χώρο. Οικοδοµικά υλικά, σίδερα,α-
λουµίνια, ξυλεία, πάνελ, θερµοπρόσοψη κ.α. στην κορυφαία ποιότητα και σε
ασυναγώνιστες τιµές. Η παροχή υπηρεσιών στον τοµέα αυτό δικαίως κατατάσει
την εταιρία κορυφαία για πάνω από 20 χρόνια. Συνεργασίες µε τις µεγαλύτερες
βιοµηχανίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, εγγυώνται την µέγιστη απόδοση
και ασφάλεια. Το τµήµα δοµικών συµµετέχει σε κάθε είδους έργο µε ακρίβεια
παράδοσης και συνεχής υποστήριξη.
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ΧΡΩΜΑΤΑ

Όλες οι µεγάλες εταιρίες στον τοµέα αυτό, προσφέρουν µια πληθώρα επιλογών 
σε χρώµατα βερνίκια και µονωτικά, για να επιλέγει ο πελάτης τους καλυτέρους 
συνδυασµούς για το χώρο του. Άµεση παραγωγή όλων των τύπων χρώµατος 
και προτάσεις για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα µε εγγύηση ποιότητας και 
οικονοµίας.
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ΣΠΙΤΙ & ΚΗΠΟΣ

Είδη για το σπίτι και τους εξωτερικούς χώρους που εξυπηρετούν την καθηµε-
ρινότητα και τις οικίακές ανάγκες. Ποτιστικά σετ, εργαλεία κήπου, οικιακά βο-
ηθήµατα και αξεσουάρ, είδη φύλαξης, συσκευές BBQ , επίπλωση εξωτερικών 
χώρων, πλυστικά µηχανήµατα και δεκάδες άλλα προϊόντα άµεσα διαθέσιµα στο 
πολυκατάστηµα «Καπαρέλης».
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